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Spreuk van de week
Een beste vriend is als een klavertje vier, moeilijk te vinden. Je hebt geluk als je er één hebt.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 11,75 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Sta op! Marcus 5: 21-43
De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij vraagt Jezus om hulp, maar onderweg komt er een
vrouw die ook ziek is. Nadat deze vrouw genezen is, krijgt Jaïrus bericht: Zijn dochter is
gestorven. Jezus gaat toch naar haar toe en pakt haar hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij.
Uit de school geklapt
De peuters en kleuters werken en spelen deze periode over ziek zijn en beter worden. In
de hal bij de peuter/kleutergroepen is een ziekenhuis ingericht waar volop gespeeld wordt.
Het was dan ook een mooie verrassing dat de medewerkers van de ambulancepost
afgelopen dinsdag even voor kwam rijden met de ambulance. Gelukkig niet om een patiënt
te vervoeren maar om de peuters en kleuters een kijkje te laten nemen in die grote gele
auto.
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Vraag van de week
Wanneer komt juf Karen terug?
Op woensdag 7 maart begint juf Karen weer met haar lesgevende taken. Zij komt dan op de
woensdag, donderdag en vrijdag in groep 8. Dit betekent verder dat juf Gerlinda op de
maandag en dinsdag in groep 8 staat. Op donderdag en vrijdag neemt juf Gerlinda dan
groep 7 en van maandag t/m woensdag blijft juf Elizabeth in groep 7.
Hoofdluis
Er is op school weer hoofdluis geconstateerd. Wilt u daarom uw kind(eren) goed controleren
en eventueel behandelen. Na de voorjaarsvakantie worden de kinderen van alle groepen
weer gecontroleerd en daarom vragen we u ook thuis te blijven controleren.
Oud papier
De opbrengst in januari was 1980 kg. Dit was gelukkig weer meer dan in december. U weet
het de opbrengst komt ten goede aan de kinderen. De volgende keer dat de container er
staat is op maandag 5 en dinsdag 6 maart en dat is direct na de voorjaarsvakantie.
E-mailadres
Als u onlangs niet de brief i.v.m. de staking per email hebt ontvangen, betekent dit dat we
waarschijnlijk geen goed e-mailadres meer van u hebben. Wij verzoeken u om dan uw emailadres door te geven aan school op het volgende adres prinsesbeatrix@ckcdrenthe.nl
Zoals u ziet heeft de school i.v.m. de fusie ook een nieuw e-mailadres gekregen.
Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie duurt van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart.
NL doet zaterdag 10 maart
Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in
het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om
een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook wij willen op
zaterdag 10 maart van 10:00 – 14:00 uur een klussendag organiseren
en dit jaar het kleuterplein aanpakken.
Doe jij ook mee? Geef je op zodat we weten hoeveel vrijwilligers er komen helpen.
Ingekomen berichten en post
Datum

Activiteit

20 februari
23 februari
5 en 6 maart

Meester Kiers afwezig i.v.m. nascholing
14:00 uur start voorjaarsvakantie t/m 4 maart
Oud papier
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