
WEEKBRIEF 9 APRIL 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 €13,15 opgehaald. Dat brengt het totaal op €164,99

● TREFWOORD
Sterken is het thema voor de komende twee weken. In dit thema gaat het over het positieve
naar boven halen, steunen, bemoedigen, hoop en kracht geven.
De Bijbelverhalen van deze week gaan over de openbaring van Johannes uit het Bijbelboek
Openbaringen. De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:

● Arbeiders in de wijngaard - Mattheüs 20
● Gelijkenis van de zaaier - Mattheüs 13

● KWINK
We werken nog een week over les 14. Deze les gaat over samenwerken. De
kinderen leren samen delen en samen opruimen en op een positieve manier te
communiceren tijdens het samenwerken (relaties hanteren). De kwink van de
week is:

● Samenwerken doe je samen! - onderbouw
● Samenwerken? Doe als Condor! - middenbouw
● Samenwerken? Communiceer positief! - bovenbouw

● KONINGSSPELEN
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de Koningsspelen. In tegenstelling tot
andere jaren zullen de Koningsspelen voor alle groepen in en rondom de school gehouden
worden. De commissie is in samenwerking met Rowin, onze vakleerkracht
bewegingsonderwijs, bezig om de Koningsspelen op aangepaste, verantwoorde en veilige
manier te organiseren. Meer informatie volgt. Wel zijn we op zoek naar sjoelbakken (inclusief
stenen), heeft u er één die wij mogen lenen dan kunt u dit doorgeven aan de
groepsleerkracht of aan juf Denise Kanters d.kanters@csgdewaard.nl.

● KLEDINGBOX
De opbrengst van de kledingbox was €10,-. Dit brengt het totaal van dit schooljaar op €74,-

● AGENDA
Datum Activiteit

12 april Medezeggenschapsraad

20 en 21 april Eindtoets groep 8

23 april Koningsspelen (aangepaste versie)

26 april t/m 7 mei Meivakantie
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