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Nieuwsbrief 8.

Geachte ouders,
Het voorjaar is uitgebroken:

En daar moet je natuurlijk wel van genieten.

19 maart 2015

Oproep:
Wij zijn op zoek naar een gastouder die in Joure woont en die voor een periode van
enkele maanden een kind van 4 jaar na schooltijd (van 14.15 uur tot ongeveer 17.30
uur) wil opvangen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anneke de
Graaf, onze IB-er.

Avond-4-daagse:
Vorige week hebben de kinderen een brief m.b.t. de avond-4-daagse mee naar huis
gekregen. De brief is ook per e-mail verstuurd. In de brief staat alle informatie die u
nodig als u uw kind wilt laten deelnemen aan de avond-4-daagse.

Belangrijke data:
Donderdag 26 maart: Vaccinatie 9- jarige kinderen in de evenementenhal in Joure. Als
het goed is hebben de kinderen die dat betreft thuis ook bericht gekregen.

1.

Woensdagavond 1 april: Schoonmaakavond 3.
Het rooster is eerder dit jaar naar u gemaild. Op school hangt trouwens ook een overzicht.

Donderdag 2 april: Paasviering in de hal. We komen bij elkaar in de
gemeenschapsruimte. Tijdens de viering wordt het paasverhaal verteld aan de hand van
tekeningen. Er worden ook paasliederen gezongen.

Vrijdag 3 april: Goede vrijdag, de kinderen zijn deze dag vrij.
Maandag 6 april: 1e paasdag, de kinderen zijn vrij.
Woensdag 8 april: Pake en beppe dei.
Woensdagochtend 8 april zijn alle pakes en beppes die dat leuk vinden van harte welkom bij
ons op school. Hiervoor wordt apart nog een uitnodiging naar de ouders gestuurd.

Dinsdag 21 april tot en met donderdag 23 april: Cito-toets voor groep 8.
Altijd een speciaal moment. Er heerst rust en stilte in school zodat de kinderen uit groep 8
zich optimaal kunnen concentreren. Wij wensen de groep 8-ers sterkte en succes, we hebben
er alle vertrouwen in.

Vrijdag 24 april: Koningsspelen.
De kinderen hoeven niet thuis te ontbijten want dan doen we op school. De koningsspelen
vinden bij ons op en om het schoolplein plaats.

Maandag 27 april: Koningsdag, de kinderen zijn vrij.

Bijbelverhalen voor de komende periode:
Week 12: 16/03 – 20/03, Thema: ‘Vraag het gewoon’.
Nicodemus is een Farizeeër. Hij weet veel van de heilige boeken, maar toch zit hij vol vragen.
Midden in de nacht gaat hij naar Jezus toe om zijn vragen te stellen. Veel later, als de
Farizeeën Jezus naar het leven staan, neemt Nicodemus het voor hem op. ‘Iemand kan pas
veroordeeld worden als hij ondervraagd is’, zegt hij. Toch kan ook Nicodemus niet
voorkomen dat Jezus sterft. In het derde verhaal horen we hoe hij het lichaam van Jezus
begraaft, samen met Josef van Arimetea.

Week 13: 23/03 – 27/03, Thema: ‘Wat heb ik aan jou?’.
Pilatus moet recht spreken over Jezus. Hij ziet niets verkeerds in hem. Toch mag hij niet
vrij van de mensen. Dan moeten jullie het zelf maar weten, zegt Pilatus. Ik wil er niets
mee te maken hebben.

Week 14: 30/03 – 03/04, Thema: ‘Ik houd van jou’.
Maria van Magdalena is anders, zij hoort stemmen in haar hoofd. Op een dag hoort zij
mensen praten over Jezus, ze sluit zich bij hem aan en is er getuige van dat hij gekruisigd
wordt. Ze is ook de eerste die ontdekt dat Jezus leeft.

Mocht u vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u even contact met ons opnemen.
Volgende nieuwsbrief: donderdag 23 april.

Vriendelijke groeten, namens het Wumkesteam,
Jan F. de Boer.

