07-03-2019

OUDERMORGENS
Aanstaande dinsdag, woensdag en donderdag zijn de oudermorgens.
Het is helaas niet mogelijk om jongere broertjes of zusjes mee te nemen in de klassen.
Tijdens deze oudermorgens is er geen oppas aanwezig op school.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HERINNERING
Op vrijdag 15 maart zijn de kinderen vrij i.v.m.de landelijke staking waar wij als school aan
meedoen. U hebt hier op 14 februari een mail over gehad.
Deze dag zullen de deuren van school dicht blijven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELANGRIJKE DATA SPORTACTIVITEITEN
3 en 10 april schoolvoetbal
7 en 8 mei schoolkorfbal
24, 25, 27 en 28 juni avondvierdaagse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAD/PBS
Zoals eerder gezegd gaan we de regels over de ‘verantwoordelijkheid’ uitbreiden naar de spullen
die buiten de school zijn, in het bijzonder de fietsen. Leerlingen die op de fiets naar school gaan,
moeten er op kunnen vertrouwen dat hun fiets hier ook veilig staat. Om de leerlingen te leren dat
ze zorg moeten dragen voor de spullen van anderen, volgen we de komende twee weken de regel
‘Wij spelen niet bij de fietsen’.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZENDING
Het bedrag van maandag 4 maart was € 43,75

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
De verloren zoon
Bijbelboekje: De verloren zoon
De vijf wijze en vijf dwaze meisjes

Lucas 15 : 11-32
Mattheüs 25

GROEP 3 t/m 8
Tegenstanders van Jezus, Johannes 10:22-39
Het bericht over Lazarus, Johannes 11:1-16
De opwekking van Lazarus, Johannes 11:17-44
Bij de verhalen:
Als je bang bent
Johannes 10: 22-39 en 11: 1-44
In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem
dood willen maken. Daarom zijn ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan komt het bericht dat
Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, of is dat te gevaarlijk? Na twee dagen gaan
ze toch. Bij het graf van Lazarus gebeurt een wonder.

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5a
Rekenen: dinsdag 12 maart tafel van 4
GROEP 5b
Rekenen: dinsdag 12 maart tafel van 4
GROEP 6
Nieuwsbegrip XL: donderdag 14 maart
GROEP 7
Verkeer: maandag 11 maart verkeer oefenen: oefenexamen 1 examen.vvn.nl/oefenen
Nieuwsbegrip XL: donderdag 14 maart
GROEP 8a
Nieuwsbegrip XL: donderdag 14 maart
Omdat we op woensdag 10 juli niet in Het Punt kunnen om de afscheidsmusical op te voeren,
hebben we besloten om de afscheidsmusical uit te voeren op donderdag 4 juli. Dan kunnen we
wel in Het Punt. Het officiële afscheid houden we op woensdag 10 juli bij ons in school.
GROEP 8b
Nieuwsbegrip XL: donderdag 14 maart
Omdat we op woensdag 10 juli niet in Het Punt kunnen om de afscheidsmusical op te voeren,
hebben we besloten om de afscheidsmusical uit te voeren op donderdag 4 juli. Dan kunnen we
wel in Het Punt. Het officiële afscheid houden we op woensdag 10 juli bij ons in school.
AGENDA

Maandag 11 maart
Vrijdag 15 maart

Bibliotheekbezoek groep 8
Leerlingen vrij i.v.m. staking

We wensen u en jullie een fijn weekend!
Team CBS Nieuwoord
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