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Voorwoord
Vanmorgen regende het behoorlijk en het waaide flink.
En dan zie je opeens in de directiekamer een heel toepasselijke tekst:

We gaan vandaag weer lekker aan het werk!
Het geeft niks als het een beetje waait of regent!
Kind op Maandag
Week 15 ■ 09/04 - 13/04
Thema: Is God hier?
In de nacht hoort de kleine Samuel een stem. Het is niet de stem van Eli;
God roept hem. Zo weet Samuel dat God bij hem is. De zonen van Eli
denken dat God bij het leger is als de ark daarnaartoe wordt gebracht.
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Dan zijn ze vast onoverwinnelijk! Maar het loopt anders. Israël verliest de
oorlog van de Filistijnen en de ark wordt geroofd.
We lezen:
Samuël hoort een stem, 1 Samuël 3:1-18
De ark van God, 1 Samuël 4:1-11
Eli sterft, 1 Samuël 4:12-22
Week 16 ■ 16/04 - 20/04
Thema: Weet wat je doet!
De Filistijnen hebben de ark van het verbond
meegenomen. Ze ontdekken dat het een bijzonder
voorwerp is: Overal waar die ark wordt neergezet,
gebeuren vreemde dingen. Een beeld valt om,
mensen worden ziek… Die ark moet maar gauw weer
terug, bedenken ze.
Als Samuel oud geworden is, vraagt het volk Israël
hem om een koning aan te wijzen. ‘Weet wat je
doet’, zegt Samuel. ‘Een koning brengt je niet alleen
geluk.’ Maar het volk wil het toch.
We lezen:
De ark bij de Filistijnen, 1 Samuël 5
De ark gaat terug, 1 Samuël 6:1-7:1
Israël wil een koning, 1 Samuël 8:1-22
Lied van de maand
Het lied van de maand april is
ELB 218 Samen in de naam van Jezus.
Paasviering en -lunch
Vorige week donderdag hebben we met de kinderen het Paasfeest
gevierd in de klas én we hebben tussen de middag met elkaar
gegeten.
Leden van de OR en Jonnie hebben deze dag weer héél veel werk
verzet: mede dankzij hen was het een groot succes!
Om u even een indruk te geven: ze hebben alleen al ongeveer 110
eieren gebakken...!
De hele school rook dan ook heerlijk naar de omeletjes!
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Schoolvoetbal
De jongens en de meiden hebben erg hun best gedaan,
maar de tegenstanders waren ook heel goed…
Volgend jaar gaan we vast weer meedoen!
De jongens en de meiden hebben zelf een verslag
van de wedstrijden geschreven:
Schoolvoetbal jongens
De eerste wedstrijd hebben we tegen De Marliaantjes
gespeeld en hebben we 2-0 gewonnen.
De tweede wedstrijd hebben we tegen Op Weg gespeeld we hebben
0-3 verloren, het begon heel hard te regenen, hagelen en onweren.
Dus moesten we 5 minuten eerder stoppen.
De laatste wedstrijd moesten we tegen De Veenbrug spelen en
hebben we 1-5 verloren, in de tweede helft stopte het pas met
regenen.
Niek & Frank
Schoolvoetbal meisjes
De 1e wedstrijd hebben we tegen De Bongerd gespeeld en hebben
we 1-1 gelijk gespeeld. Het was een leuke wedstrijd en een sportieve.
De 2e wedstrijd was een goede wedstrijd tegen De Schaapskooi.
We stonden 6-3 voor en het is zo gebleven. In de 2e wedstijd ging de
hond van Jonnie ons aanmoedigen en ging het veld in. De hond heeft
ons goed aangemoedigd. De laatste wedstrijd was de allerbeste tegen
Reggewinde. We hebben toen gewonnen met 10-0. Het werd de
laatste helft heel koud. Toen we klaar waren gingen we eest douchen
en daarna kregen we te horen of we door gingen. Helaas gingen we
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net niet door we waren 2e geworden met 2 doelpunten verschil van de
Bongerd.
We vonden het heel jammer. We hadden wel een heel goed team en
daar gaat het om.
Eindtoets
Over twee weken is het zover... woensdag 18 april maakt groep 8 de
eindtoets van Route 8.
Met de eindtoets kan uw kind laten zien wat hij/zij in acht jaar op de
basisschool geleerd heeft op het gebied van taal en rekenen.
De leerlingen zijn al helemaal bekend met de manier van afname,
aangezien ze dit al geoefend hebben in het najaar.
Juf Anne en juf Ellen hebben vooraf aan de eindtoets al het advies
gegeven.
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Agenda
Voor de duidelijkheid hebben we een overzicht gemaakt van
“bijzondere lestijden” tot aan het eind van dit schooljaar:
20-4-2018 Koningsspelen

rond 12 uur is het programma afgelopen en
zijn de leerlingen vrij.

27-4-2018 Koningsdag

de eerste vrije dag van de meivakantie
(t/m 11-5-2018)

18-5-2018 Continurooster
22-5-2018 Studiedag

de leerlingen zijn de hele dag vrij

25 juni t/m
29 juni
Vakantieweek

groep 1 t/m 4 is vrij

12-7-2018 Schoolreisdag
19-7-2018 Slotfeestdag

schooltijden worden nog bekend gemaakt

20-7-2018 Laatste schooldag
de zomervakantie begint om 12.00 uur!
Tot slot:
Tot slot nog zo’n “tegeltjeswijsheid”:

Plan je voor één jaar, plant dan graan.
Plan je voor 10 jaar, plant dan bomen.

Plan je voor het leven,
dan geef je mensen onderwijs en scholing!

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Meester Hans Huisinga
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Nieuws uit de omgeving
Ter informatie:
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