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Inhoudsopgave – Agenda - Lied
Voorwoord – Personalia Onderwijsontwikkeling – Analyse en
BOUW – Afsluiting UniversumPlanetarium – Handbaltoernooi –
Boomfeestdag- Op weg naar Pasen
Schoonmaak 12 en 14 maart/Opgave
Kind op Maandag – Ouderbrief
Bijbelrooster - Verjaardagen maart –
Column Centrum voor Jeugd en Gezin

06-03
12-03
13-03
14-03
26-03
29-03

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente
komt.
Weet je dat de lente komt , alles loopt weer uit.
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid.
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente
komt.
Weet je dat de lente komt , alles loopt weer uit.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan!
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Oudercommissie
Schoonmaakavond 1
Boomfeestdag gr. 6
Middag Handbaltoernooi gr. 8
(of 20-03)
Schoonmaakavond 2
Spreekuur
19.45 uur MR
Flits 6
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Beste ouders/verzorgers,
Wat hebben we al kunnen genieten van supermooie lentedagen! De kinderen kunnen weer lekker
vitaminen opdoen na de winter.
Personalia
We zijn blij dat Peggy Pit tot 1 maart in groep 1 de honneurs kon waarnemen en heten vanaf nu
Willemieke Wakker van harte welkom. We wensen haar veel plezier en succes toe in deze periode tot
de zomervakantie.
We hebben ook afscheid genomen van onze LIO-stagiaire Bastiaan den Bakker. Jij ook succes met je
vervolgstudie en je gaat voor een deel in de invalpoule, dus zien we je misschien nog wel eens terug.
Verder is er een sollicitatiecommissie bezig met de invulling van de directeursvacature die na de
zomervakantie ontstaat door mijn vertrek i.v.m. pensionering. Sterkte en veel succes daarbij!
We leven ook mee met Tineke Otter, onze overblijfcoördinator, die langere tijd moet revalideren na een
val met de fiets. Sterkte met je herstel!
Onderwijsontwikkeling
Op school kan er in deze periode goed doorgewerkt worden. U bent via het Rapport geïnformeerd over de
ontwikkeling van uw kind en als school zijn we bezig om de resultaten te analyseren en waar nodig om te
zetten in de juiste vervolgacties. We doen dat op schoolniveau, maar ook op groeps- en op kindniveau.
In met name de groepen 3 en 4 gaat het leesondersteuningsprogramma BOUW van start. Afgelopen week
is er een introductie voor de ouders geweest. Een mooie impuls voor een aantal kinderen in hun
leesontwikkeling.
Deep Level Learning – afsluiting thema Universum – Sterren en
planeten
Dit thema sluiten we op een bijzondere wijze af. Op vrijdag 8 maart staat er
de hele dag in de gymzaal een Planetarium. Hierin kunnen de kinderen op
unieke wijze kennismaken met de sterrenhemel.
In maart/april gaan we van start met het nieuwe thema - Planeet aarde
In de komende maand zijn er weer diverse activiteiten
Voor groep 8 staat op 13 of 20 maart het Handbaltoernooi op het programma. Kinderen
maken vanaf groep 5 kennis met diverse sporten. In groep 8 is o.a. handbal aan de beurt.
Succes jongens en meisjes!
Groep 6 gaat op Boomplantdag weer zorg dragen voor nieuwe boompjes in ons mooie dorp!
Op weg naar Pasen
De 40-dagentijd gaat volgende week beginnen. Officieel valt deze periode van woensdag 6 maart tot
zaterdag 20 april. Met elkaar gaan we op weg naar Pasen. Hieronder staat in de ouderbrief vermeld dat
we dat gaan doen met het thema: Pak mijn hand. Geweldig dat we dat mogen ervaren, dat Hij ons altijd
bij de hand wil nemen. Hij heeft alles voor ons over gehad, zelfs zijn leven…
In het bijbelrooster staan de verhalen die daarbij de komende periode verteld worden.
Met vriendelijke groeten, namens het team,
Evert Morren
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Speciale attentie voor de
schoonmaakavonden op 12 en 14 maart!
Welke avond komt u?
De oudercommissie organiseert net als vorige
jaren weer de schoonmaakavonden.
We verwachten u op 1 van beide avonden. Vele
handen maken licht werk en op deze manier
houden we de omgeving van onze kinderen mooi
schoon. We hebben gelukkig een goede
schoolschoonmaakster, maar zij kan in de beschikbare uren niet alles tot in detail schoonmaken. Daarom
is het goed om jaarlijks eens even grondig alles bij langs te gaan.
Ook de teamleden zijn op een van de 2 avonden aanwezig om schoon te maken.
Er wordt natuurlijk voor koffie/thee met iets erbij gezorgd en na die tijd is er ook ruimte voor een gezellig
drankje!
Opgeven – via de lijst of mail
Er hangen in de school opgavelijsten bij de ingang. U mag zich ook per mail opgeven of via de leerkracht.

Kind op maandag
Ouderbrief
Beste ouders/verzorgers,
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het
thema dat we daarbij volgen is: Pak mijn hand. Het zijn woorden die Jezus
misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak mijn hand, dan help ik je. Ik help
je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, dan breng ik je
verder. De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een uitnodiging, een belofte. Maar
je kunt ze ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen
zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als een
gebed: Pak mijn hand, laat me niet alleen.
In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘pak mijn
hand’ op die beide manieren zou kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit
naar mensen die het moeilijk hebben. Zijn vriend Lazarus roept hij zelfs uit
de dood tevoorschijn. Maar tegelijk horen we ook hoe Jezus zelf het
moeilijk heeft. Er zijn mensen die hem naar het leven staan, uiteindelijk
wordt hij zelfs gearresteerd en veroordeeld. Misschien heeft Jezus toen wel
gebeden tot zijn Vader: ‘Pak mijn hand, laat me niet alleen.’ Met Pasen
vieren we dat God dat gebed verhoort. Jezus staat op uit de dood.
Met vriendelijke groet
Erik Idema
Hoofdredacteur van Kind op Maandag
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Week 11 ■ 11/03 - 15/03
Als je bang bent
Johannes 10: 22-39 en 11: 1-44
In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem dood
willen maken. Daarom zijn ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan komt het bericht dat Lazarus ziek
is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, of is dat te gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze toch. Bij het graf
van Lazarus gebeurt een wonder.

Week 12 ■ 18/03 - 22/03
Help, help, hoera!
Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19
Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat hij doet
en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij willen dat er een einde komt aan
Jezus’ optreden.
Week 13 ■ 25/03 - 29/03
Moet het echt?
Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30
Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal dood gemaakt worden en weer opstaan.
Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten van zijn leerlingen. Hoort dat wel
zo, een meester die de voeten van zijn leerlingen wast? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem
wilt horen, moet je worden zoals hij.

VERJAARDAGEN MAART
Datum
5
8
10
15
16
16
22
30
31

Naam
Elvira
Tamar
Yanick
Sem
Isolde
Karolina
Floor
Melanie
Sepp

Groep
5
6A
6B
7A
3
7B
4
8
2
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Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte

Seksuele opvoeding
De seksuele opvoeding gaat over meer dan alleen seksualiteit.
Het gaat ook over liefde, relaties, lekker in je vel zitten, zeggen
wat je wel en niet wilt en vriendschap. Je kunt voor je kind een
voorbeeld zijn door te laten zien hoe je als ouders met elkaar en
anderen omgaat en problemen oplost. Door over seksualiteit te
praten als je kind nog heel jong is, maakt dat het iets is wat
gewoon bespreekbaar is. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die
vroeg seksuele voorlichting gehad hebben, gemiddeld later
beginnen met seks, vaker voorbehoedsmiddelen gebruiken,
minder te maken krijgen met dwang én weerbaarder zijn.
Tip: Lees boeken met je kinderen. Er zijn veel (prenten)boeken in
de bibliotheek te leen en www.rutgers.nl heeft hele leuke en gratis
folders om te downloaden over de seksuele ontwikkeling.

Week van de lentekriebels
18 t/m 22 maart
Dit jaar is het thema van de Week van de Lentekriebels ‘ik wil het graag weten’. Het is een breed thema dat
aansluit op de nieuwsgierigheid van kinderen. Het gaat over informatie op het gebied van relaties en
seksualiteit waar kinderen vragen over hebben. Kinderen willen alles weten en willen de zekerheid hebben dat
wij hen ook alles hebben verteld wat zij moeten weten!
Lees hier meer tips voor ouders en opvoeders.

Activiteiten en cursusaanbod
Het CJG biedt allerlei cursussen en bijeenkomsten over opgroeien en opvoeden.
Meer actueel cursusaanbod en andere activiteiten zijn te vinden op onze website.

Het CJG, voor vragen over opvoeden & opgroeien
Dé plek waar je terecht kunt voor al jouw vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien.
Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders.
Of het nu gaat om vragen over alledaagse zaken rondom baby's, peuters, schoolgaande kinderen óf over
zwaardere onderwerpen zoals moeilijk gedrag of (digitaal) pesten.
Waar je ook mee zit, het deskundig panel van het CJG helpt je op weg.
Het CJG Dronten is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Kijk voor meer informatie over het CJG op onze website.

