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Spreuk van de week
Je beste vrienden zijn de mensen die je iets harder laten lachen, iets breder laten glimlachen
en net iets beter laten leven.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 15,10 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen

Een nieuw begin Marcus 14: 32-52, 15: 1-15 en 16: 1-8
In het verhaal van de eerste week zei Jezus tegen de dochter van Jaïrus: Sta op!
Deze week horen we hoe Jezus zelf sterft. Maar ook op bij hem klinkt een stem: ‘Sta op!’
Het graf is leeg. God maakt een nieuw begin.
Afscheid
Afgelopen week hebben we afscheid moeten nemen van twee leerlingen bij ons op school.
Tadhg Weurding uit groep 5 heeft afscheid genomen en is vertrokken naar Visio Onderwijs
in Haren. Yeb Koops uit groep 3 gaat ons ook verlaten en gaat naar Kindcentrum de Boei in
Assen. We wensen de beide mannen een goede tijd toe op hun nieuwe school!
Uit de school geklapt
Afgelopen week stonden in alle groepen de middagen in het teken van techniek!
Tijdens deze techniekweek deden de kinderen allerlei technische activiteiten in verschillende
groepen. Zo werden er stroomkringen gebouwd, proefjes gedaan, suikerhuisjes gemaakt en
met technisch Lego allerlei werkende bouwwerken in elkaar gezet. We leerden onder andere
over stevige constructies, hoe stroom werkt en hoe je een Beebot moet programmeren.
Het was een leerzame, leuke en technische week!
Vraag van de week
Is er ook kinderopvang op Goede Vrijdag?
Er zijn veel vragen bij ons binnengekomen over Goede Vrijdag. Zoals in het pedagogisch
werkplan van de opvang vermeld staat, is onze opvang alleen gesloten op erkende
feestdagen. Hier valt Goede Vrijdag niet onder. Dat betekent dat we deze dag gewoon
opvang aanbieden, zowel voor peuteropvang, KDV als BSO. De school is wel gesloten en de
leerlingen zijn vrij. Mogelijk gaan we voor de peuteropvang in de toekomst andere afspraken
maken, in overleg met school, maar voor dit jaar was dit te kort dag om af te stemmen. Nu
is onze ervaring dat er op deze dag minder kinderen gebruik zullen maken van de opvang.
Voor de roostering is het voor ons van belang om te weten, hoeveel kinderen er zullen zijn.
Wilt u gebruik maken van de opvang dan graag z.s.m. doorgeven aan de leidsters.
Schoolvoetbal
Woensdag 11 april doen we met groep 8 mee aan het schoolvoetbal. Omdat we niet genoeg
kinderen in groep 8 hebben om een volledig meisjes- en jongensteam te kunnen vormen
doen er ook een aantal kinderen uit groep 7 mee. Superfijn dat zij ook zo enthousiast zijn
om mee te doen! De kinderen hebben onderling afspraken gemaakt om met elkaar te
trainen, dit gaat buiten school om en is op eigen initiatief van de kinderen.
Er zijn ouders benaderd om op 11 april de teams te coachen. Zodra er een speelschema
bekend is zullen we dit met u communiceren.
NB: We zijn ervan op de hoogte dat op 11 april de proefexamens van de typlessen zijn, we
proberen met de docent hiervan een passende oplossing te zoeken.
Paasviering
Op donderdag 29 maart vieren we met z’n allen een Paasviering. Op deze dag mogen de
kinderen iets feestelijks/lekkers meenemen voor de lunch!
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Koningsspelen
Vrijdag 20 april is het weer zover: De jaarlijkse Koningsspelen! Ook dit jaar willen we daar
weer graag een gezellig en sportief feest van maken met elkaar. De hele ochtend zal in het
teken staan van bewegen, spelletjes, sport en plezier met elkaar. En natuurlijk starten we
ook dit jaar met een gezamenlijk ontbijt! Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.
Hiermee komt de gezamenlijke pannenkoekenlunch van voorgaande jaren te vervallen. De
ouders die op de oudervacaturelijst hebben aangegeven te willen helpen worden eerst
benaderd. Wellicht doen we daarna via de nieuwsbrief nog een oproep voor meer hulp. Kijk
dus gerust alvast in uw agenda of u deze dag beschikbaar bent!
Ingekomen berichten en post
Kinderviering Witte Donderdag
Graag nodigen wij alle kinderen en hun ouders uit voor de viering van het avondmaal op
Witte Donderdag 29 maart a.s., in het Valkenhof, aanvang 18.15 uur.
Tijdens de viering zullen we samen een broodmaaltijd eten. We gaan zingen, luisteren naar
een verhaal en het Heilig Avondmaal vieren. Ds. Joanne Greving heeft de algehele leiding.
Willen jullie je van tevoren opgegeven, zodat we weten op hoeveel mensen we mogen
rekenen? Dit kan per mail voor 24 maart a.s. naar Joke Westerhof: jokewe78@gmail.com
Taribush Wandelfestival
Op zondag 25 maart organiseert Taribush, in samenwerking met SBB en
Natuurmonumenten) voor de tiende keer het Taribush Wandelfestival.
Deze dag staat uiteraard in het teken van wandelen, maar ook vooral in het teken van
gezellig met elkaar buiten zijn en activiteiten ondernemen.
Er zijn deze dag twee verschillende wandeltochten:
Kinderspeurtocht:
Een leuke speurtocht voor kinderen t/m 7 jaar. Deze speurtocht eindigt traditiegetrouw met
het schatzoeken.
Avonturentocht:
Avontuurlijke wandeltocht voor de kinderen van 7 t/m 13 jaar, waarbij onderweg opdrachten
moeten worden uitgevoerd en waarbij goed nagedacht moet worden over de route.!
Het festivalterrein:
Na de wandeling is het uiteraard tijd voor de kinderen om lekker te spelen op ons terrein. Er
kan boog geschoten worden, het bos is aantrekkelijk genoeg om te spelen, de paashaas
wandelt af en toe ook een rondje en uiteraard staan de springkussens klaar om besprongen
te worden!
Programma:
12.30 uur Start Wandeltochten vanaf Kamp Taribush (tussen Beilen en Dwingeloo)
17.15 uur Bekendmaking winnaars van de kindertochten
Kijk voor meer informatie op: http://www.lentewandelfestival.nl/
Datum

Activiteit

29 maart
30 maart
2 april
4 april
5 april

Paasviering
Goede Vrijdag: Leerlingen vrij
Tweede Paasdag: Leerlingen vrij
Open ochtend voor nieuwe ouders
Fietsenkeuring

Volgende week verschijnt er i.v.m. Goede Vrijdag geen nieuwsbrief.
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