
WEEKBRIEF 8 APRIL 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 €14,40 voor het WNF opgehaald, dit brengt het
totaal op €93,25 We sparen tot aan de meivakantie voor dit doel en hopen een
mooi bedrag over te kunnen maken. Tijdens de Paasviering collecteren we bij de
ingang van de kerk voor Oekraïne.

● ACTIE VOOR OEKRAÏNE
Hallo allemaal wij zijn Seppe en Timo. Wij willen geld inzamelen voor Oekraïne. Wilt u
alsjeblieft flessen inleveren bij de winkels. En dat geld kan je dan inleveren bij school. Of dat
uw kind een heitje voor karweitje kan doen? Of andere dingen doen waar je geld voor krijgt.
We hopen veel geld in te zamelen voor Oekraïne. Alvast bedankt.

● TREFWOORD
We werken aan 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.
De bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Nooit meer vergeten - Lucas 22: 66-71
● Het lege graf - Lucas 24:1-12

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Petrus - Mattheüs 28
● Kruisiging en opstanding - Mattheüs 28

● PAASVIERING
Donderdag 14 april vieren wij met elkaar het Paasfeest. Die dag hebben we een continu
rooster. Er wordt een paaslunch voor de kinderen verzorgd. Alle kinderen eten dus op school.
Dit betekent dat ze zelf geen eten en drinken voor de middag mee hoeven te nemen. We
gaan om 12.00 uur met elkaar eten. Daarna gaan wij met z’n allen lopend naar de
Hervormde Kerk (fietsen blijven op school).
De paasdienst in de kerk begint om 13.15 uur. U bent welkom om deze dienst bij te wonen.
Er zijn banken gereserveerd speciaal voor u als ouder.
Deze dienst houden wij nog een collecte voor de mensen in Oekraïne. De kinderen kunnen
hun collectegeld voor aanvang van de dienst in de collectezak doen. De kerkdienst is om
14.00 uur afgelopen. U kunt uw kind bij de Hervormde Kerk ophalen of zij gaan vanuit daar
naar huis. De kinderen die naar de BSO (Kivido) gaan, lopen weer terug naar school met de
leerkracht. Kinderen die naar een andere BSO gaan, kunnen daar informeren of ze bij de
kerk of op school worden opgehaald, zij kunnen in dat geval ook met de leerkrachten terug
naar school lopen. De leerkrachten worden daar dan graag van op de hoogte gesteld.

● KWINK
We gaan starten met les 15. Deze les gaat over keuzes maken. De kinderen uit de
onderbouw leren te onderzoeken wat de ander wil. De kinderen uit de midden-en
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bovenbouw leren te onderzoeken wat zijzelf en de ander willen en om samen een oplossing
te kiezen (deze les hoort bij de competentie keuzes maken).
De Kwink van de week is:

● HEB JE ER LAST VAN? STEL EEN VRAAG! - onderbouw
● GEDOE: WAT WIL IK EN WAT WIL JIJ? - middenbouw
● CONFLICT? ONDERZOEK WAT DE ANDER WIL! - bovenbouw

● VRAGENLIJST TEVREDENHEID
De vragenlijst is door ruim 50% van de ouders ingevuld, waarvoor hartelijk dank. We zullen
de vragenlijsten gaan analyseren, bespreken met het team en ook met de MR. Ook zal er
een terugkoppeling naar ouders komen.

● VERKEERSEXAMEN THEORIE GROEP 7
Deel één van het verkeersexamen is door alle kinderen succesvol afgerond. Alle kinderen zijn
geslaagd voor de theorie! In juni gaan ze op voor het tweede deel, het praktijkexamen. Ook
groep 8 zal daaraan meedoen, omdat dit vorig schooljaar niet georganiseerd is.

● AED
Op dit moment overwegen we de aanschaf van een AED. Is er iemand die connecties heeft
of ken je iemand met connecties, om hier ons mee te helpen? Het zou fijn zijn als iemand
ons kan helpen om een AED voordelig aan te schaffen. U kunt contact opnemen met Lianne
van Dam of Susanne Merjenburgh

● FIETSEN GEZOCHT
De gemeente Hoeksche Waard is op zoek naar bruikbare fietsen voor kinderen in de
noodopvang van ‘s Gravendeel. Zie nieuwsbrief gemeente Hoeksche Waard.

● AGENDA
Datum Activiteit

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

11 april MR vergadering

12 april Kijk & Doe pad groep 5

13 april Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8

14 april Paasviering met continurooster:14:00 uur uit (ophalen bij de kerk)

15 april t/m 18 april Goede vrijdag en Tweede Paasdag: kinderen vrij

20 april Schoolvoetbal groep 5 en 6

20 en 21 april Centrale Eindtoets groep 8

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

22 april Koningsspelen

25 april t/m 6 mei Meivakantie
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https://gemeente-hoeksche-waard.email-provider.nl/web/vpduotzbjl/uxzh1qpwhd

