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Spreuk van de week
Het maakt niet uit of het glas halfvol of halfleeg is, zolang je het maar kan vullen.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 16,70 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Het groeit zomaar Marcus 3: 13-19, 4: 1-20 en 4: 26-34
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal
zaad zaait, op de ene plek groeit het beter dan de andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van
God met een mosterdzaadje: dat lijkt misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin
de vogels kunnen schuilen.
Uit de school geklapt
‘School van de Week’
Vanaf week 3 organiseert Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Midden-Drenthe de actie
‘School van de Week’. Elke week wordt er een basisschool verkozen tot ‘School van de
Week’. Alle leerlingen van deze basisschool kunnen in de desbetreffende week met 50%
korting zwemmen bij de zwembaden in Midden-Drenthe. Dit zal zijn op de woensdag of
zaterdagmiddag. Alle basisscholen in de gemeente komen aan de beurt tijdens de actie, ook
de school van uw kind. Met de actie wil het JOGG-team de kinderen stimuleren om meer te
bewegen en om de zwemveiligheid en het vrij zwemmen te stimuleren. De kinderen zullen in
de desbetreffende week een kortingskaartje meekrijgen naar huis en mogen die week met
korting zwemmen. Dit initiatief is tot stand gekomen door de zwembaden en JOGG MiddenDrenthe. Er wordt gehoopt dat zoveel mogelijk kinderen gebruik van dit leuke aanbod. Het
zal natuurlijk leuk zijn als uw kind met vriendjes en vriendinnetjes een leuke middag gaat
zwemmen! (Let op! Kinderen, die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, zijn verplicht
om met volwassen begeleiding naar het zwembad toe te komen).
Onze school is in week 7 12 t/m 16 februari aan de beurt.
Vraag van de week
Gaat de school op 14 februari ook dicht i.v.m. de staking?
Zoals het nu lijkt wel. Het is nog niet helemaal definitief maar houdt u er wel rekening mee.
Als het doorgaat, is de school die dag gesloten en moet u zelf voor een oplossing voor uw
kinderen zoeken. Nadere informatie volgt t.z.t.
Korfbal en handbal
We zijn uitgenodigd om mee te doen aan zowel de korfbaltoernooien als ook aan de
handbaltoernooien. Dit kan echter alleen maar als we genoeg ondersteuning en hulp van u
als ouders krijgen. De kinderen willen wel graag meedoen en we hopen dat er een groep
ouders is die de kinderen wil begeleiden. Laat het ons weten.
Spreekavonden
Op maandag 12 en dinsdag 13 februari houden we onze verplichte spreekavonden.
U vindt bij deze nieuwsbrief een uitnodiging met de dag en tijd wanneer u verwacht wordt.
Onderling ruilen mag, maar dan wel graag doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Voor de kinderen en de ouders van groep 8 is er al een uitnodiging meegegeven.
Rapporten
De kinderen krijgen hun rapport op donderdag 15 februari mee i.p.v. op woensdag 14
februari dit i.v.m. de mogelijke stakingsactie.
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Voorstelling en workshop
Op woensdag 7 februari is er een voorstelling ‘Alleen op de wereld’ voor groep 5/6 op school
en aansluitend een workshop Vertellen. Dit in het kader van Kunst & Cultuur.
Ingekomen berichten en post
Hallo kinderen van groep 5 en 6 uit Beilen/Hijken/Hooghalen, Witte Donderdag 29 maart 2018.
Dit jaar zal er weer een kinderavondmaal viering gehouden worden op Witte Donderdag 29 maart
Voorafgaand aan deze viering willen wij jullie graag wat vertellen over het avondmaal.
Dit zal gebeuren op zondag 4 februari, tijdens de hele kerkdienst die om 10:00 uur begint. Wij komen dan bij
elkaar in het Valkenhof ( de Pauluskerk) in Beilen.
Wij zouden het fijn vinden als jullie daarbij aanwezig zijn.
Graag willen we wel een opgave per email uiterlijk 30 januari.
Opgave bij Joke Westerhof : jokewe78@gmail.comnamens d

Datum

Activiteit

7 februari
8 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari

Voorstelling en workshop groep 5/6
Drentse kinderjury groep 8
Spreekavond
Spreekavond
Stakingsdag scholen Noord-Nederland (?)
Rapporten mee
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