
WEEKBRIEF 25 MAART 2022

● ZENDING / GOEDE DOELEN ACTIE
Van maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de
klas doen. Deze week hebben we €12,10 voor het WNF opgehaald, dit brengt het
totaal op €55,30. We sparen tot aan de meivakantie voor dit doel en hopen een
mooi bedrag over te kunnen maken.

● SPONTANE ACTIE VOOR OEKRAÏNE
Twee leerlingen uit groep 4, Timo en Seppe, hebben zelf een actie
bedacht om geld in te zamelen voor Oekraïne. In een volgende
weekbrief zullen ze hier zelf wat meer over vertellen. Wel zijn ze
inmiddels bij de Kidsraad en alle groepen langs geweest om te
vertellen over hun actie en om te vragen of er meer kinderen mee
willen doen. Bij onze conciërge Rosita staat de pot, waar de
kinderen het geld in kunnen doen.

● TREFWOORD
Volgende week starten we het thema nieuw leven. De kinderen ontdekken dat mensen ook
hun eigen leven kunnen vernieuwen. Met dit thema bereiden we ons voor op het komende
Paasfeest, het feest van Jezus’ dood en leven én het feest van de lente.
De bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Bloeien, maar soms niet - Mattheüs 13:3-9
● De nieuwe koning - Lucas 19, 29-48

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● De tien meisjes - Mattheüs 21
● De intocht in Jeruzalem - Mattheüs 25

● PAASVIERING
Op donderdag 14 april (witte donderdag) vieren met alle kinderen het Paasfeest in de kerk.
We zijn blij dat dit eindelijk weer mogelijk is. Op deze dag hebben we een continurooster,
verzorgt de ouderraad een paaslunch en zijn de kinderen om 14:00 uur uit. Meer informatie
volgt.

● KWINK
We gaan starten met les 14. Deze les gaat over het geven van feedback. De kinderen uit de
onderbouw leren goed naar de ander te kijken en een tip te geven. De kinderen uit de
midden-en bovenbouw leren op een helpende manier feedback te geven (deze les hoort bij
de competentie relaties hanteren).
De Kwink van de week is:

● HELP MET EEN TIP! - onderbouw
● FEEDBACK? DOE HET POSITIEF! - middenbouw
● FEEDBACK? MAAK ELKAAR STERKER! - bovenbouw
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● WILHELMUS
Al een aantal jaar merken wij op school dat de leerlingen het Nederlandse volkslied niet goed
kennen. Omdat het volkslied onderdeel is van onze cultuur en geschiedenis vinden we het
belangrijk dat we onze kinderen het Wilhelmus aanleren. We hebben daarom besloten om
elke vrijdagochtend met de kinderen op het plein te starten met het zingen van het
Wilhelmus. Wij zullen hier volgende maand mee starten. Wellicht kunt u thuis vast de
coupletten oefenen met uw zoon/dochter. Het gaat hierbij om couplet 1 en 6. Alvast bedankt
voor uw medewerking.

● GROTE REKENDAG VERZET
Voor de grote rekendag hebben we de materialen nog niet ontvangen en hebben daarom
besloten het te verzetten naar woensdag 8 juni.

● VRAGENLIJST TEVREDENHEID
De vragenlijst is naar beide ouders/verzorgers gestuurd en al door 73 ouders ingevuld
(27%), waarvoor hartelijk dank. Om een betrouwbaar beeld te krijgen, zou het fijn zijn als
de vragenlijst door meer ouders wordt ingevuld. Dit kan nog tot 4 april. .

● KONINGSSPELEN
Voor de koningsspelen hebben zich al veel ouders/vrijwilligers aangemeld om te helpen. Voor
groep 1 t/m 5 hebben we zelfs al genoeg vrijwilligers. Het is fijn dat dit al zo snel gelukt is.
Voor groep 6 t/m 8 hebben we nog een behoorlijk aantal ouders/vrijwilligers nodig. Wie wil
ons helpen?

● AGENDA

Datum Activiteit

28 maart VJS (Voel je Sterk) groep 3 t/m 6

29 maart Verkeersexamen theorie groep 7

30 maart Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8

1 april Kidsraad

1 april Bank voor de klas groep 6 t/m 8 (week van het geld)

1 april Vreemde Vogels groep 3 en 4 door Echt Zelfgemaakt (cultuur)

4 april VJS (Voel je Sterk) groep 3 t/m 6

5 april School op Seefles groep 5 t/m 7

7 april Groep 5 en 6 naar het Philharmonisch Orkest

7 april Boekenzoekspel groep 3 en 4

● BIJLAGEN:
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https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/volkslied/tekst-van-het-wilhelmus

