
WEEKBRIEF 26 MAART 2021

● ZENDING
De komende periode sparen we weer voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit Ethiopië. Elke
maandag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de klas doen. Deze week hebben
we €32,65 opgehaald. Dat brengt het totaal op €128,69

● TREFWOORD
Liefhebben is het thema wat vanaf volgende week centraal staat. Alles wat werkelijk
waardevol is in het leven, is kwetsbaar. Je kunt het niet opeisen, niet pakken, niet
vasthouden. Dit thema draait om vriendschap en liefde sluit goed aan bij het Paasfeest dat
we volgende week gaan vieren.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Jezus wast de voeten van zijn vrienden - Johannes 13:1-11
● Jezus wordt in de steek gelaten - Johannes 18:1-28
● Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd - Johannes 18:28 -40 en 19

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:
● Laatste avondmaal - Mattheüs 26
● Gevangenneming - Mattheüs 28

● KWINK
We gaan nog een week verder met les 13: groeien in Kwink. De kinderen
weten wat zij dit schooljaar nog willen leren met Kwink en waarin ze willen
groeien (zelfmanagement). De kwink van de week is:

● Iets leren? Oefenen maar! - onderbouw
● Leren? Jij bent aan zet! - middenbouw
● Weet wat je wil leren! - bovenbouw

● PAASVIERING
Donderdag vieren we in alle groepen aan het einde van de ochtend het
Paasfeest. Na de paasviering lunchen we met de kinderen op school. De lunch
wordt verzorgd door de ouderraad. Alle kinderen ontvangen een eigen
papieren lunchzak met daarin diverse voorverpakte broodjes, beleg, wat
lekkers en een pakje drinken. Dit levert wel wat meer afval op, maar dat zullen
we netjes scheiden. Nu er zoveel activiteiten noodgedwongen moeten worden
afgelast zijn ze blij met deze creatieve oplossing van de ouderraad, zodat we
de Paaslunch toch door kunnen laten gaan.

De kinderen moeten zelf een bord, bestek en eventueel een flesje water meenemen.
Op deze dag staan we door middel van een schoolbrede activiteit ook stil bij onze naaste..
Wat we gaan doen en voor welke naaste houden we nog even als verrassing...
Om 14:00 uur is de school uit en begint de korte Paasvakantie.

● HULP GEZOCHT!
Wij van de ouderwerkgroep 'seizoenstafels', zijn voor komend schooljaar op zoek naar
helpende handen. Een aantal keer per jaar (herfst, sinterklaasfeest, kerstfeest/winter,
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lente/pasen, zomer) versieren wij de school, passend bij het thema. Door
corona zijn we op dit moment genoodzaakt om dit op woensdag of
vrijdagmiddag na schooltijd te doen. Maar wij hopen dat we dit volgend
schooljaar, zoals vanouds, weer op de woensdag- of vrijdagochtenden
kunnen doen. Vaak zijn we met een paar uurtjes klaar en doen we daarna
gezellig nog een bakkie. Van te voren overleggen we in de appgroep altijd
even welke datum iedereen het beste uitkomt.

Lijkt het je leuk om te komen helpen? (En dat mag ook zeker voor de
zomervakantie nog!) Laat dit dan even weten aan Helma Heesterman
h.heesterman@csgdewaard.nl of onze conciërge Rosita Molsbergen
078-6761661.

● REIS DOOR DE RUIMTE
Na een maand reizen door de ruimte, maken we ons klaar voor de landing! Nu jullie niet
naar school kunnen komen om hierbij aanwezig te zijn, komen wij naar jullie toe. Elke groep
heeft een eigen digitale tentoonstelling/impressie gemaakt en deze wordt begin volgende
week naar alle ouders gestuurd….Ook zullen er foto’s van het project op de website
geplaatst worden.

Thuis nog verder lezen en ontdekken over de ruimte? We hebben een tip gekregen dat er
boekhandel ‘Bij Arie’ boeken over de ruimte op voorraad zijn of besteld kunnen worden.
Boekentips:

○ FRANKIE
Dit is een prentenboek over een jongetje die een robot bouwt om naar
de maan te gaan;

○ Riet en Piet naar de maan
Dit is een Avi meegroei boek 6+  het niveau begint bij Avi start en het
verhaal loopt door tot Avi M4;

○ Ruimte atlas
Dit boek heeft 4 uitklapbare pagina's waarin alles over de verschillende
planeten, seizoenen en de standen van de maan wordt uitgelegd
(geschikt tot groep 8);

○ 100 waanzinnige weetjes over de ruimte.
Mooi boek voor de bovenbouw van de basisschool.

● AGENDA
Datum Activiteit

29 maart Verkeersexamen theorie groep 7

31 maart Afsluiting schoolproject ‘Reis door de ruimte’

1 april Paasviering en (verzorgde) Paaslunch op school.
Continurooster: 14:00 uur uit.

2 april Goede Vrijdag: kinderen vrij

5 april Tweede Paasdag: kinderen vrij

7 april School op Seefles groep 5 t/m 7
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