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Spreuk van de week
Een weg om het meeste uit je leven te halen is om het als een avontuur te zien.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 17,40 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Ik help je wel Marcus 6: 30-52 en Marcus 7: 31-37
Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel mensen. Als de leerlingen later in een
storm op het meer zijn, komt Jezus over het water naar hen toe. En een dove man wordt
door Jezus beter gemaakt. Drie verhalen waarin Jezus tegen mensen zegt: ‘Ik help je wel.’
Uit de school geklapt
Afwezigheid juf Herma
Het gaat met juf Herma gelukkig de goede kant op, zij het minder snel dan verwacht. Dit
betekent voor haar en de groep dat het nog wel een poosje zal duren voor ze weer helemaal
terug is voor de klas. Ze zal zeker niet voor de meivakantie terug zijn. Wel gaan we bekijken
of het mogelijk is haar met kleine groepjes te laten werken. Dit uiteraard in overleg met de
bedrijfsarts.
Vraag van de week
Doet ons kindcentrum mee aan de landelijke actie NL doet?
Ja, op 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. We nodigen iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
Daarom organiseert de ouderraad op zaterdag 10 maart van 10:00 – 14:00 uur een
klussendag om dit jaar het kleuterplein aanpakken. We willen o.a. het oude schuurtje
afbreken, de buizen schilderen, plein vegen e.d. Doe jij ook mee? Geef je op zodat we
weten hoeveel vrijwilligers er komen helpen. OR.prinsesbeatrix@ckcdrenthe.nl Ook als je
maar een uurtje beschikbaar bent, bent je van harte welkom. Vele handen maken licht werk.
Handbaltoernooi
Na de voorjaarsvakantie doet een enthousiast meisjes- en jongensteam mee aan het
handbaltoernooi namens onze school. De meisjes spelen op 7 maart hun wedstrijd en de
jongens op 14 maart. Hilda Steen heeft tijdens de gymles flink geoefend met de kinderen en
ze hebben er zin in! U bent van harte uitgenodigd om uw zoon of dochter te komen
aanmoedigen en Hilda zou nog wel een extra begeleider kunnen gebruiken op beide data.
Drentse Kinderjury groep 8
Afgelopen dinsdag is Lies van de bibliotheek bij ons in de klas geweest en zij heeft een
tiental boeken geïntroduceerd voor de Drentse Kinderjury. Het doel van dit project is om het
leesplezier bij de kinderen te vergroten. De kinderen vormen een jury en door thuis en op
school zoveel mogelijk boeken te lezen, wordt er top drie van de meest populaire titels
gemaakt. Eind mei wordt de Drentse top drie van alle deelnemende scholen bekend
gemaakt.
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Oud papier
Op maandag 5 en dinsdag 6 maart staat de container weer bij de school. We hopen dat we
weer veel zullen verzamelen. Laat het ook uw buren en kennissen weten.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 20 maart komt de schoolfotograaf weer foto’s maken. Noteer alvast de datum.
Dit betekent dat er ook weer broertjes en zusjes bij elkaar op de foto gezet kunnen worden.
Uiteraard geldt dit ook voor de peuters en opvang. Na de vakantie volgt meer informatie.
Nationale Pannenkoekdag
Vrijdag 16 maart is het Nationale Pannenkoekdag. Na het succes van vorig jaar gaat groep 8
dit jaar weer pannenkoeken bakken voor de bewoners van de Altingerhof. We gaan om
10.45 uur richting de Altingerhof zodat we rond 12.00 uur de pannenkoeken aan de
bewoners kunnen serveren. We eten zelf natuurlijk ook lekker een pannenkoek mee.
Ouderraad
Er is een plekje vrijgekomen binnen de ouderraad. Wie vindt het leuk om samen activiteiten
te organiseren voor onze kinderen? Graag een mailtje naar het nieuwe e-mailadres van de
ouderraad OR.prinsesbeatrix@ckcdrenthe.nl
Ingekomen berichten en post

Datum

Activiteit

5 en 6 maart
5 maart
7 maart

Oud papier
Groep 3/4 brengt bezoek aan de bibliotheek
Luizencontrole

We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie.
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