Zegveld, april 2017
Nog even en we vieren Paasfeest. In de klassen vertellen we nu de Bijbelverhalen over het lijden en
sterven van de Heere Jezus. Eenvoudig, sober, passend bij de leeftijd van de leerlingen. Maar wat is
het moeilijk om deze verhalen te vertellen. Vooral …wat is het moeilijk om dit lijden te begrijpen.
Iemand die zoveel heeft geleden…onterecht…voor ons. Dat doet pijn, dat maakt je stil.
Maar daar blijft het niet bij. De Heere Jezus is opgestaan! God staat boven alle dingen. Ook vandaag.

Belangrijke data
Do

13 april

Paasvieringen in de groepen

Vrij

14 april

Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)

Ma

17 april

Tweede Paasdag (alle leerlingen vrij)

Di

18 april

Bestuursvergadering

Vrij

21 april

Koningsspelen: groep 1 – 8 op sportveld Siveo

Ma-vrij

24-28 april

‘Mei’vakantie

Nieuwe leerling
Sinds dit weekend woont Jacqueline de Coo weer in Zegveld. Ze zit in haar oude groep 6, alsof ze niet
weggeweest is. Jacqueline, we vinden het gezellig dat je weer bij ons op school bent!
Geboren
Op 4 april is bij Nina (groep 1 / 2 b ) en Lotte (groep 4) Westerik een broertje geboren: Sebas! Nina
en Lotte van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie broertje. We wensen jullie als gezin God’s
zegen.
Personeel
Gelukkig komt het niet veel voor dat we vervanging nodig hebben! Maar als we iemand nodig
hebben (door ziekte of door studieopdrachten van de lio-stagiaires), kunnen we moeilijk vervanging
vinden. Weet u iemand die bij ons kan / wil invallen, dan horen we het
Koningsspelen
Op vrijdag 21 april 2017 vieren we voor de vijfde keer de Koningsspelen. Het kan dan ook niet anders
dan dat het één groot FEEST wordt: dát is dan ook het thema van de Koningsspelen 2017. Ook dit
jubileumjaar bestaan de Koningsspelen uit het Koningsontbijt, de Koningssportdag en als warming-up
zingen we het lied van Kinderen voor Kinderen. Ook dit jaar hopen de bezoekers van het Thomashuis
of het activiteitencentrum mee te doen.
Wilt u meegenieten met dit feest, ons aanmoedigen, of helpen? U bent van harte welkom op het
voetbalveld van Siveo. Meer gegevens ontvangt u binnenkort.
Jeugdavondvierdaagse
Het duurt nog even, maar van 29 mei tot en met 1 juni is de Jeugd Avond Vier Daagse. Hier kunnen
kinderen van de groepen 2 tot en met 5 aan meedoen. Als uw kind wil meelopen, kunt u uw kind
opgeven tot 13 april bij Juf Marian. Verdere informatie is reeds verstrekt.
NLdoet
Op zaterdagochtend 11 maart is met de hulp van vele ouders en kinderen hard gewerkt op de school:
het onkruid is weg, de ramen zijn gezeemd en het keukentje heeft weer een mooi plafond! Ouders
en kinderen: hartelijk dank voor jullie hulp!!

Pokemon kaarten
De laatste tijd zien we weer met regelmaat Pokemonkaarten op school. Als team vinden we het niet
fijn als dit spel in de klas of op het plein wordt gespeeld. Zowel de afbeeldingen als het verhaal erbij,
vinden wij niet passen bij de identiteit van onze school. We willen u dan ook vragen, deze kaarten
niet meer mee te laten nemen naar school.
Gladheidsbestrijding
Omdat er te weinig ouders beschikbaar zijn om – bij vorst – te strooien en de stoep / het plein
begaanbaar te maken, heeft het bestuur besloten de gladheidsbestrijding uit te besteden.

