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Spreuk van de week
De allergrootste fout in het leven is om permanent bang te zijn om een fout te maken.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 13,35 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
De komende 3 weken gaan we sparen voor Warchild. Dit n.a.v. een spreekbeurt
van Amber Jansen uit groep 5. Als school zullen we het bedrag verdubbelen.
Daarnaast sparen we voor ‘Deel liefde’ van Kerk in Actie i.v.m. de 40 dagentijd.
Bijbelverhalen
Wie begrijpt dit? Marcus 9: 2-29 en Marcus 10: 13-16
Rondom Jezus gebeuren dingen die niemand kan begrijpen. Bovenop een berg verschijnen
twee mensen van vroeger: Mozes en Elia. De stem van God klinkt uit de hemel. Het is niet
erg als je dat niet allemaal kunt begrijpen. Jezus zet de kinderen vooraan: Het koninkrijk van
God ontvang je als een kind.
Uit de school geklapt
Op dit moment is groep 6 besmet met het leesvirus, een leesproject van de bibliotheek.
Elke week kunnen ze vragen beantwoorden over de gelezen boeken en hun auteurs.
Op een scorebord wordt bijgehouden hoeveel punten alle deelnemende scholen hebben
behaald. Een andere activiteit in de komende periode is: de techniekweek, een project voor
de hele school.
Vraag van de week
Komt de fotograaf dit jaar ook voor broertjes en zusjes buiten het kindcentrum?
Jazeker! De OR heeft geregeld dat de schoolfotograaf dit jaar op dinsdag 20 maart komt.
Voor broers/zussen die hier niet (meer) op het kindcentrum zitten, maar waar u wel graag
een gezamenlijke foto mee wilt, is er een intekenlijst. Deze ligt op de tafel bij de Beatheek
ter hoogte van het lokaal van groep 8. Deze foto’s van buitenschoolse broertjes/zusjes
worden op inschrijving van 7:45-8:30 uur gemaakt. De afhandeling en bestelling van de
foto’s zal dit jaar geheel digitaal gaan, wel zo gemakkelijk! Kijk op hun website
www.sgoolfotografie.nl voor meer informatie en ideeën voor kledingtips.
Techniekweek
Maandag 19 maart tot vrijdag 23 maart gaan we aan het werk met techniek.
De techniekactiviteiten zullen ’s middags plaatsvinden. We beginnen maandag met een les in
eigen klas. Voor de dinsdag, woensdag en donderdagmiddag zijn we hulp nodig van ouders.
Als je kan helpen, wil je dit volgende week doorgeven?
Vrijdag sluiten wij de dag af met een forum.
BHV cursus
Op woensdagmiddag 14 maart is er een herhalingscursus voor de BHV-ers van CKC Drenthe
bij ons op school. Ook een aantal van onze leerkrachten zal hieraan mee doen. Dit betekent
dat er o.a. ook geoefend gaat worden op het plein. Mocht u dus een brandje zien dan weet
u dat ze aan het oefenen zijn.
Pannenkoekdag 16 maart
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.
Ze gaan om 10.45 uur op de fiets richting de Altingerhof zodat ze rond 12.00 uur de
pannenkoeken aan de bewoners kunnen serveren. Ze eten zelf natuurlijk ook lekker een
pannenkoek mee en hoeven dus geen lunchpakket mee. Dus die vrijdag op de fiets komen.
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Koningsspelen
Het lijkt nog een heel eind weg, maar voor we het weten is het weer zover: de
Koningsspelen. Dit jaar zijn de Koningsspelen op vrijdag 20 april. Voor het
ochtendprogramma zoeken we ouders die willen begeleiden bij de verschillende spelletjes.
Om 12 uur stoppen we en zijn de kinderen vrij en gaan naar huis.
Kijkt u alvast even in uw agenda of u deze dag kunt helpen?
Binnenkort volgt er een opgavestrookje in de nieuwsbrief!
Bibliotheekbezoek groep 3/4
Afgelopen maandag is groep 3/4 op bezoek geweest bij de bibliotheek. We werden
voorgelezen, we hebben gepraat over boeken en d.m.v. korte opdrachtjes leerden we hoe je
in de bibliotheek boeken kunt zoeken. Lid worden van de bibliotheek is voor kinderen geheel
gratis. Op bibliotheekbeilen.nl vindt u meer informatie.
Ingekomen berichten en post
Discozwemmen
Op vrijdag 23 maart wordt er weer discozwemmen georganiseerd in zwembad De Peppel in
Beilen. Het is voor leerlingen van de basisschool met tenminste een A-zwemdiploma. De
kosten zijn € 3,00 p.p. voor een superleuke discoshow met DJ in het zwembad.
Chill-In
Jongerencentrum Chill-in, Kampstraat 4 Beilen, organiseert woensdag 14 maart een
workshop bewegende robots maken voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Tijdstip 14:30-16:30 uur. Kosten € 2,-Hallo allemaal,
Palmpasen
Zondag 25 maart a.s. is het alweer Palmpasen.
We gaan deze zondag, tijdens de kerkdienst, met elkaar weer
Palmpasen stokken maken.
We beginnen eerst samen met elkaar in de kerk, en gaan daarna
naar onze eigen ruimte om de stokken te versieren. Aan het eind
van de dienst komen we weer in de kerk, met onze mooie stokken.
Kom je ook? Leiding kindernevendienst.
Datum

Activiteit

12
12
13
14
16
20

Groep 1/2 boek en bieb
Groep 3/4 Spin in de bieb
Meester Kiers afwezig i.v.m. directieoverleg
BHV herhalingscursus op de Beatrix
Nationale pannenkoekdag groep 8 naar Altingerhof
Schoolfotograaf

maart
maart
maart
maart
maart
maart
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