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De afgelopen weken stonden in het
teken van de Olympische spelen.
Jarenlange training werd nu werkelijkheid. Viel er wat te winnen? Coachen stonden klaar om aan te moedigen en te delen in vreugde en teleurstellingen. En over een paar weken? De volle aandacht van omstanders is verslapt, tijd om verder te
kijken naar de toekomst.
Het deed me denken aan de loop
van het leven. Waar loop je hard
voor, wat is het uiteindelijke doel.
Brons, zilver, goud of……..?
In ons leven krijgen we te maken
met mijlpalen, successen en ook teleurstellingen. Dan is het belangrijk
dat je een goede coach hebt op wie
je terug kunt vallen en met wie je
dit kunt delen. Het is ook fijn als er
mensen zijn die je aanmoedigen,
troosten of juist een spiegel voorhouden.
Alles waar we op aarde mee bezig
zijn heeft zijn beperkingen. We mogen verder kijken in het licht van de
Bijbel. Daar ligt een belofte voor iedereen. Het Kerstfeest ligt achter
ons en Pasen nadert. De belofte
werd vervuld: een Kind is ons geboren, de Verlosser hing aan het kruis
en de Middelaar is opgestaan.
Dat is mooier dan al het brons, zilver
of goud op aarde, dat is een toekomst met hemels perspectief!
Laten we dan samen optrekken, elkaar bemoedigen, versterken en elkaar tot
een hand en voet zijn.
In vertrouwen dat God
onze Leidsman wil zijn.
“U bent mijn hoop, mijn
kracht, mijn zekerheid,
U wijst mij de weg die ik
moet gaan. U bent mijn
rots en geeft standvastigheid. Ja, U
bent het doel van mijn bestaan”.

Personeel
Juf Marti
Juf Marti mag haar werkzaamheden
weer wat verder uitbouwen, fijn!
Belangrijk blijft om goed te luisteren
naar de signalen en indien nodig een
pas op de plaats te maken.
Juf Elly
Juf Elly staat weer het grootste gedeelte voor de groep. De donderdagmiddag hoopt ze de komende weken
op te bouwen, zodat ze over een
poosje ook dat weer in zijn geheel
kan oppakken. Juf Jolanda vervangt
haar bij dit proces van opbouwen,
waarvoor hartelijk dank!

Welkom
Op 4 maart hoopt Rink Pelle 4 jaar
te worden. Dat betekent dat hij dan ook
naar school mag. Welkom Rink, we hopen
dat je met veel plezier
naar school zult gaan!

Studieochtend
Nog even een extra herinnering aan
de studieochtend van de leerkrachten op woensdag 28 februari. Zoals
al eerder vermeld, zijn alle kinderen
die ochtend vrij!

Schoonmaakavond
Donderdag 1 maart is de tw eede
schoonmaakavond gepland. Deze
keer worden de ouders waarvan de
achternaam begint tussen de N en Z
van harte uitgenodigd om de handen
uit de mouwen te steken. Kunnen
we op uw hulp rekenen? Uw bijdrage
wordt zeer gewaardeerd! We beginnen om 18.30 uur. Enkele collega’s
zullen ook aanwezig zijn.

Mad science
Op donderdag 8 februari kwam
Mad Science een spannende wetenschap & techniekshow verzorgen op onze school.
Vervolgens konden de kinderen
zich inschrijven voor 6 naschoolse wetenschap & technieklessen.
De inschrijving kan via de link
http://nederland.madscience.org.
De kosten zijn voor 6 lessen € 69,50 per kind.
STAND VAN ZAKEN TOT NU TOE:
Tot 26 februari was er tijd om in te schrijven.
Dit is verlengd tot vrijdag 2 maart. Er zijn
op dit moment namelijk te weinig kinderen om
2 goede groepen te vormen. Mochten er niet
genoeg kinderen zijn, dan gaan de lessen niet
door.
Op vrijdag 2 maart horen alle ouders die hun
kind(eren) hebben opgegeven of de lessen
doorgaan of niet. Dit gaat niet via school, maar
regelt Mad Science.
Hieronder nog even de data en tijden:
Data van de cursus voor groep 1 t/m 3:
Woensdag 07-03-2018
Woensdag 14-03-2018 (is verplaatst)
Woensdag 21-03-2018
Woensdag 28-03-2018
Woensdag 04-04-2018
Woensdag 11-04-2018
Woensdag 18-04-2018 ( i.p.v. 14-03)

Toch is dit niet gewoon, en zeker goed om bij
stil te staan, voor te bidden en dankbaar voor
te zijn.
Op school wordt hier aandacht aan besteed en
in de Hervormde Kerk
in een daarvoor speciaal
georganiseerde (kinder)
dienst.

Gastles : Week van het geld
Op donderdag 15 maart worden er 2 gastlessen
gegeven in groep 7 en 8 in verband met de
‘Week van het geld’. De kinderen krijgen voorlichting over hoe om te gaan met geld en alles
wat daarbij hoort, een stukje financiële bewustwording. Financieel bewustzijn op jonge leeftijd,
draagt bij aan financiële redzaamheid op latere
leeftijd.

Lenteontbijt
Op woensdag 21 maart wordt het lenteontbijt
gehouden. Alle kinderen ontvangen een taartdoos, die ze mogen versieren en vullen met een
heerlijk ontbijtje voor een klasgenoot. Tijdens
het lenteontbijt ontvangt ieder kind dus een
doos met een verrassingsontbijt. Een mooie
start van de lente!
Volgende week ontvangt u hierover nog
extra informatie van
de ouderraad.

Tijdstip: 12:45 uur tot 13:45 uur
Data van de cursus voor groep 4 t/m 8:
Donderdag 08-03-2018
Donderdag 15-03-2018
Donderdag 22-03-2018
Donderdag 29-03-2018
Donderdag 05-04-2018
Donderdag 12-04-2018
Tijdstip: 15:45 uur tot 16:45 uur

Er is gelegenheid om op de woensdagen onder
toezicht van de begeleiders van Mad Science op
school te blijven eten.

Biddag
Op woensdag 14 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we extra stil
mogen staan om God te bidden om wat we nodig hebben op ons werk en voor een goede
oogst van de gewassen. We staan er misschien
niet altijd bij stil en alles wat we ontvangen in
werk en eten voelt veelal als gewoonte.
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Paasviering
Op dinsdag 27 maart hopen we met alle kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden het wonder van de opstanding van de
Heere Jezus te vieren. De avond begint om
18.30 uur in de Hervormde Kerk in Brakel, de
deur is om 18.00 uur open.
Het thema van dit jaar is: ‘Hij voor mij’
In verband met de Paasviering zal er op 27
maart een continurooster zijn van 8.30 uur tot
14.15 uur. Alle kinderen eten dan op school onder toezicht van de leerkracht. Wilt u er erg in
hebben dat u uw kind(eren) een lunch meegeeft?

Schoolvoetbal en oproep

Koningsspelen

Dit schooljaar doen de groepen 7 en 8 mee met
het schoolvoetbaltoernooi Bommelerwaard wat
gehouden wordt op woensdag 28 maart in Aalst.
De kinderen zijn al begonnen met de training,
onder leiding van Adri van Hemert. We zijn erg
blij dat hij ook dit jaar hier zijn bijdrage aan wil
leveren. We kijken uit naar een sportief toernooi
en stellen aanmoedigers op prijs. Veel succes
allemaal!

Wat betreft de Koningsspelen, hebben we besloten dat we ons aansluiten bij de landelijke
dag voor de Koningsspelen
die staat gepland op vrijdag
20 april.
Meer informatie over deze
dag leest u in de nieuwsbrief van april.

Oproep!
De organisatie is nog op zoek naar extra
scheidsrechters. Wie wil zich daar voor inzetten?
Graag even doorgeven aan juf Gerdien.
Alvast bedankt!

Kinderpraat

“Juf, wat is eigenlijk uw beroep?”

Lezen is leuk!
In groep 4 en 6 werd er tijdens de nationale
voorleesweken een voorleeswedstrijd gehouden. Ieder kind die het leuk vond om mee te
doen, kon deelnemen. Gedreven en enthousiast
gingen de leerlingen aan de slag. Wat is er
goed geoefend en mooi gelezen in beide groepen! Uit alle deelnemers werden door de groep
drie kinderen uitgekozen die uiteindelijk aan de
jury een stukje mochten voorlezen.
De voorleeskampioenen van dit schooljaar zijn:
Rosanne Mans (groep 4)
Marlou Pelle ( groep 6)

De jarigen van deze maand zijn:
01-03
01-03
02-03
02-03
05-03
08-03
14-03
17-03

Megan Ermstrang, groep 5
Rachel Ermstrang, groep 5
Esmee van den Assem, groep 4
Ivo van Rijswijk, groep 8
Milou van Leeuwen, groep 6
Lynn Vervoorn, groep 3
Imke van der Kooi, groep 7
Joas Dijkhof, groep 5

19-03
20-03
24-03
26-03
28-03
29-03

Geert Broere, groep 1
Dagmar van Dalen, groep 8
Rhodé Timmerman, groep 8
Lars de Haas, groep 8
Liz Lievaart, groep 1
Luuk Grauss, groep 6

We wensen iedereen een
fijne verjaardag!!

Bij alle data die in deze brief worden genoemd schrijven we “Deo Volente”, wat betekent: Als de Heere het wil en wij in leven zijn, dan zullen we het doen.
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