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Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het Paasfeest. Dat doen we
met verhalen over Jezus en de mensen die hij tegenkomt. Het thema dat Kind op Maandag

daarbij gekozen heeft is: Het wordt licht.

Er zijn in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook kinderen herkennen
dat. Of je een toets goed gemaakt hebt, of een vakantie leuk wordt, maar ook of je zieke
oma of opa weer beter wordt,  je weet het niet altijd zeker. Toch zijn er ook dingen die we

echt zeker kunnen weten. De bijbel vertelt daarover. En het eerste dat genoemd wordt, is het
licht. In het verhaal van de schepping maakt God eerst het licht. En tot de dag van vandaag

mogen wij erop vertrouwen, dat het elke dag weer licht zal worden. Nogal logisch, zou je
kunnen zeggen.

Maar toch… Als er iets heel ergs gebeurt, kun je het gevoel hebben dat het donker is. Dan
twijfel je misschien of het ooit weer licht wordt in je leven. Met Pasen vieren we dat dat toch
altijd gebeurt, zelfs over de grenzen van de dood heen. Het kan nooit zo donker zijn dat het

niet meer licht wordt.

In de verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht brengt voor mensen die hij
tegenkomt. Maar we horen ook hoe het donker wordt voor hemzelf, als hij gearresteerd

wordt en later zelfs gekruisigd. Als Jezus sterft, wordt het helemaal donker in het land. Maar
op de paasmorgen horen we toch hoe het licht uiteindelijk overwint.

Een goede veertigdagentijd gewenst, en alvast een mooi paasfeest!

Sanneke Batenburg en Machteld Metz



Mededelingen

Inschrijvingen broertjes en zusjes
Omdat wij op dit moment volledig vol zitten op De Kriekenhof, willen wij u vragen uw zoon/dochter in
te schrijven indien dit nog niet gebeurd is. Op deze manier hebben wij de juiste aantallen op een rijtje
voor de komende jaren. U kunt hiervoor een inschrijfpakket vragen via de mail aan Ina, Sanneke of
Machteld.

Paasviering
Op 1 april staan wij met elkaar stil bij Pasen.
Deze dag eten wij tussen de middag met de kinderen op school. Wij draaien deze dag een
continurooster. De kinderen zijn deze dag om 14:05 / 14:15 uur uit. Op Goede Vrijdag en Tweede
Paasdag zijn de kinderen uiteraard vrij.

Overig nieuws

Verkeerslessen buiten
In de week van 8 maart 2021 staan de verkeerslessen buiten weer gepland. De leerkrachten nemen
hierover contact op met de verkeersouders. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter op de fiets naar
school komt?

Techniekmiddag
Op 18 maart is er weer een techniekmiddag in de school. Alle groepen zullen zich deze keer
bezighouden met het thema luchtdruk en zwaartekracht.

Muziekmees
Vanuit ons cultuurbudget hebben we de Muziekmees gevraagd om verschillende muzieklessen te
verzorgen bij ons op school. Dit zal in de maand maart plaatsvinden als de cito toetsen erop zitten.
Als het weer het toelaat zal dit buiten plaatsvinden.

Kinderraad
Ook deze maand zal er weer een kinderraad plaatsvinden. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 nemen
hieraan deel.

ICT week
Ook op het gebied van ICT werken wij op de Kriekenhof met een doorgaande lijn. Naast het spelen
van educatieve programma's, gebruiken we de chromebooks ook om de vaardigheden op ICT-gebied
aan te leren.

Om er zeker van te zijn dat de doelen behaald worden hebben we van 29 maart t/m 1 april een
ICT-week ingepland. Alle groepen besteden deze week aandacht aan de doelen die er voor die groep
zijn. Natuurlijk weten wij dat de leerlingen door de lockdown zichzelf al vele vaardigheden hebben
aangeleerd, dus sommige doelen zijn al snel behaald.



Bij de kleuters gaat het bijvoorbeeld om hoe je met een touchpad werkt (de muis op het chromebook)
en met een toetsenbord. In volgende groepen leren kinderen hoe ze moeten inloggen en hoe je een
tekst maakt. In de bovenbouw leren kinderen documenten maken en delen, leren ze een email
schrijven, werkstukken maken en presentaties.
Voor dit alles gebruiken wij "Apps voor Education", een online programma van Google (Google-docs)
waarin een tekstverwerkingsprogramma zit, een tekenprogramma en een presentatieprogramma.

Jarigen

1 mrt Jaira gr. 5 12 mrt Melanie gr. 7

2 mrt. Manon gr. 4 14 mrt Claudilia gr. 4

2 mrt. Kayra gr. ½ B 18 mrt Danait gr. 7

2 mrt. Brayana gr. 7 18 mrt Sirach gr. 3

2 mrt. Miranda gr. 7 19 mrt Sophie gr. ½ A

5 mrt. Jade gr. 5 19 mrt Yvan gr. ½ B

8 mrt. Kinan gr. 7 22 mrt Feline gr. 8

10 mrt. Joas gr. 6 27 mrt Brent gr. 3
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Bijlage 1
Vanuit de Gemeente Hoeksche Waard


