‘Veertig’
Volgens de traditionele kerkelijke kalender beleven we op dit moment de 40-dagen-tijd. Een soort
adventstijd op weg naar het Paasfeest. Op school vertellen we de verhalen dat Jezus gevangengenomen
werd en uiteindelijk volkomen onrechtvaardig terechtgesteld en gedood werd door de Romeinse bezetter
(de wereld) op dringend verzoek van de Joodse Raad (de kerk). Het voelt altijd als een soort bevrijding om
dan eindelijk het verhaal te kunnen vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan en de Verlosser blijkt te zijn
voor alle mensen zodat zij niet meer bang hoeven te zijn voor de dood maar uitzicht hebben op een mooie
toekomst die eeuwig duurt. (Johannes 3 vers 16: Want God heeft de wereld zó lief gehad dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft).
Het getal 40 heeft in de Bijbel een symbolische betekenis. Het is het getal van voorbereiding. Het regende 40
dagen bij de zondvloed. Noach wachtte 40 dagen voor hij uit de ark ging. Mozes was 40 dagen op de berg
Sinaï en Jezus is eerst 40 dagen in de woestijn voor hij zijn publieke optreden begint. En
na zijn opstanding is Hij nog 40 dagen op aarde voor hij voor het oog van de leerlingen
naar de hemel gaat.
Gedurende die schooltijd delen we vreugde en verdriet met elkaar. En bereiden we de
kinderen voor op een toekomst in de maatschappij. Helpen we hen om zich te
ontplooien tot evenwichtige en gelukkige mensen. En helpen we hen ook om sterker te
worden in een wereld waarin nog te veel onveiligheid en onzekerheid is. Hoe heerlijk is
het dan ook om de kinderen perspectief mee te kunnen geven niet alleen voor het
heden, maar ook voor de toekomst. Als smeerolie in de raderen van ons bestaan.
Op school werken we met cursusjaren van 40 weken. En iedere werkweek omvat 40
uur. Eigenlijk best een mooi idee. We bereiden ons –samen met de kinderen- iedere
dag voor, voor maatschappij en Koninkrijk.

Kinderen
Drie kinderen zijn in de afgelopen periode op school gekomen: Rowan Kamer en Sam de Knikker werden
allebei 4 jaar en dan mag je dus eindelijk naar school. En Myrthe Willems is in groep 7 gekomen. Blij zijn we
met onze nieuwe vriendjes/vriendinnetjes. Gezellig dat jullie er zijn!
Drie kinderen zijn deze week voor het laatst op school geweest. Zij gaan verhuizen, dichter bij het werk van
vader. Het gaat om Mezgin (groep 4), Liza (groep 5) en Roza Kamal (groep 6). Jullie horen er zo helemaal bij
op school. Wat zullen we jullie missen. Een hele fijne tijd toegewenst in De Lier (Westland). We hopen dat
jullie er snel gewend zullen zijn aan het nieuwe huis, de nieuwe school en alle andere nieuwe dingen.
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Personeel
Omdat de nieuwe juf pas per 1 mei kan beginnen en we tot die tijd nog wel ruimte in de begroting hadden
voor extra onderwijsassistentie, hebben we Tabitha Mulder uit Zwijndrecht een tijdelijke aanstelling kunnen
geven om bij te springen in groep 4-5. Dus mocht u horen over ‘juf Tabitha’, dan weet u nu hoe het zit.

Goede doelen ‘Het Bergse Huys, ook voor kinderen een fijn thuis!’
Het Bergse Huys is een huis in Rotterdam
waar gezinnen worden opgevangen die geen
onderdak meer hebben. Voor de kinderen die
daar tijdelijk moeten wonen is er
onvoldoende goed speelgoed. Juist die
kinderen die vaak toch al een minder fijn
leven hebben, gunnen we mooi speelgoed.
En… als we genoeg geld sparen, mogen deze
gezinnen misschien ook en keer op kosten
van ons naar de Efteling. Super tov dus om
dit jaar eens te sparen voor een goed doel
heel dichtbij! Dus… iedere maandag is er in
de klas een doosje of een busje waar het geld in verzameld wordt. Ook de bijdrage van u en uw kind –hoe
klein misschien ook- wordt zeer gewaardeerd en krijgt een prima bestemming!
Tijdens de Biddagdienst in de afgelopen week is er een collecte gehouden. Deze collecte bracht het prachtige
bedrag op van € 140,65. Wat er in de afgelopen weken bij de maandagse collecte in de klassen is opgehaald
kunt u in onderstaand overzicht zien.
Wij sparen voor speelgoed voor kinderen in Het Bergse Huys in Rotterdam
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Bijbelvertelrooster
In de klassen wordt drie keer per week een verhaal verteld uit de Bijbel. Om u de gelegenheid te geven om
thuis mee te lezen (bijvoorbeeld met een kinderbijbel), en het er nog eens met uw kind over te hebben,
nemen we in deze nieuwsbrief het rooster op.
Onderbouw

Bovenbouw

Ma 19 mrt. – vr 23 mrt.
Joh. 13:21-30 + 13:36-38
Petrus en Judas gewaarschuwd
Joh. 15, 16, 17
Het werk van de trooster en Jezus bidt
Joh. 18:1-11 Gevangenneming
Ma 26 mrt. – wo 28 mrt.
Joh. 18:12-27 Verloochening
Joh. 18:28-40 Jezus voor Pilatus
Joh. 19:1-16 Kruisig hem
Di 3 apr. – vr 6 apr.
Joh. 19:17-42 Jezus’ sterven
Joh. 20:1-23 Opstanding
Luc. 24:13-35 Emmaüsgangers
Ma 9 apr. – vr 13 apr.
Joh. 2:13-25 Tempelreiniging
Joh. 4:46-54 Zoon van de hoveling
Joh. 5:1-18 Jezus geneest op sabbat
Ma 16 apr. – vr 20 apr.
Joh. 9 De blindgeborene
Joh. 11:1-44 Lazarus
Joh. 12:1-11 Zalving
Ma 23 apr. – do 26 apr.
Jona 1:1-17 Roeping van Jona
Jona 2:1-10+3:1-10 Opdracht aan Jona
Jona 4 God is geduldig

Ma 19 mrt. – vr 23 mrt.
Luc. 22:7-38 Het laatste avondmaal
Joh. 15, 16, 17
Het werk van de trooster en Jezus bidt
Luc. 22:39-46 + Matt. 26:36-46 Op de olijfberg
Ma 26 mrt. – vr 30 mrt.
Joh. 18:1-27 Gevangen en verloochend
Joh. 18:28-40 +19:1-16 Jezus voor Pilatus
Joh. 19:17-27 De kruisiging
Di 3 apr. – vr 6 apr.
Joh. 19:17-42 Jezus’ sterven
Joh. 20:1-23 Opstanding
Luc. 24:13-35 Emmaüsgangers
Ma 9 apr. – vr 13 apr.
Joh. 2:13-25 Tempelreiniging
Joh. 4:46-54 Zoon van de hoveling
Joh. 5:1-18 Jezus geneest op sabbat
Ma 16 apr. – vr 20 apr.
Joh. 9 De blindgeborene
Joh. 10:19-42 Is Hij het?
Joh. 11:1-44 Lazarus
Ma 23 apr. – do 26 apr.
Jona 1:1-17 Roeping van Jona
Jona 2:1-10+3:1-10 Opdracht aan Jona
Jona 4 God is geduldig

Ma 14 mei – wo 16 mei 36
Joh. 20:24-29 Tomas
Hand. 1:1-11 Hemelvaart

Ma 14 mei – wo 16 mei
Joh. 20:24-29 Tomas
Hand. 1:1-15 Hemelvaart
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Lied van de maand
In de maand maart zingen we Opwekking 334: “Heer uw licht en Uw liefde schijnen” en in april Opwekking
213: “U zij de glorie!”

Inspectie van het onderwijs
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, zouden wij u de link geven naar het definitieve rapport van de
Onderwijsinspectie. Inmiddels is dit rapport binnen. Hier vindt u de link.

Koningsspelen
In tegenstelling tot voorgaande jaren, hebben de
scholen er deze keer voor gekozen om geen
gezamenlijke Spelen te organiseren. Om half 9 starten
we op school met een Koningsontbijt. Dit ontbijt
wordt de kinderen gratis aangeboden. Na het ontbijt
gaan we samen buiten het speciale Kinderen-voorkinderen-lied zingen. Daarna zullen er verschillende
sportieve activiteiten zijn voor de verschillende
groepen. Groep 1-3 op het plein en de andere
groepen (4, 5, 6 en 8) ook op andere plaatsen. Aan het
programma wordt nog gewerkt.
Uiteraard zijn alle ouders de hele morgen welkom op school. Misschien leuk om thuis alvast even het
warming-up-lied te oefenen. Het heet FITLALA inclusief dansinstructie staat inmiddels online op
https://www.koningsspelen.nl/Koningssportdag/Kinderen.

Paasfeestviering
Ieder jaar vieren we een christelijk feest in een kerk. Dit jaar is Goede Vrijdag/Paasfeest aan de beurt en we
doen dat op woensdagavond 28 maart in de kerk aan de Lek.
Let op: De viering begint om 18.30 uur (en zal ongeveer een uur duren) en deze keer is het de bedoeling dat
de kinderen bij hun ouders gaan zitten! De kinderen waarvan de ouders niet kunnen komen, worden
uiteraard door ons opgevangen.
Er zal die avond ook een collecte worden gehouden voor ons spaardoel van het Leger des heils. Warm
aanbevolen, want het wordt nog spannend of we ons streefbedrag gaan halen…

Schoolreis
Regelmatig vragen kinderen of het al bekend is waar
de schoolreis (groep 3,4,5,6,8) dit jaar heen gaat.
Hoewel het nog lang geen 6 juni is, willen we best
vast verklappen dat we naar het Archeon gaan in
Alphen aan de Rijn.
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Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie
De volgende dagen zijn lesvrije (mid)dagen:
Vrije middag voor kerstvakantie
Vrije middag voor zomervakantie
Vrije middag Sinterklaas
Vrije middag Koningsspelen
Studiedag eerste cursusdag
Studiedag voor voorjaarsvakantie
Studiedag in pinkstervakantie
Studiedag voor herfstvakantie

22-10-'18 t/m 26-10-'18
24-12-'18 t/m 04-01-'19
25-02-'19 t/m 01-03-'19
19-04-'19 t/m 03-05-'19
30-05-'19 t/m 31-05-'19
07-06-'19 t/m 14-06-'19
22-07-'19 t/m 30-08-'19
21-12-'18
19-07-'19
05-12-'18
12-04-'19
27-08-'18
22-02-'19
14-06-'19
19-10-'18

Agenda tot volgende nieuwsbrief
Dinsdag 20 maart:
Woensdag 28 maart:
Donderdag 29 maart:
Vrijdag 30 maart en
Maandag 2 april:
Woensdag 4 april:
Donderdag 5 april:
Dinsdag 10 en
Donderdag 13 april:
Woensdag 18 t/m 20 april:
Vrijdag 20 april:
30 april – 11 mei:
Dinsdag 15 mei:
Woensdag 16 mei:
Donderdag 17 mei:
Donderdag 17 mei:
Vrijdag 18 t/m
Maandag 21 mei:
Dinsdag 22 mei:

MR-vergadering
Paasfeestviering in de kerk aan de Lek
Studiedag personeel (kinderen vrij)
Goede vrijdag en 2e Paasdag (school gesloten)
8.30 uur Bidden voor de school – alle ouders welkom – verzamelen bij spreekkamer
naast directiekamer
AC-vergadering
Kijken in de klas – inschrijven via dit gedeeld bestand
Schoolkamp groep 7
Koningsspelen – kinderen om 12.00 uur vrij
Vakantie
Hoofdluiscontrole
8.30 uur Bidden voor de school
AC-vergadering
Nieuwsbrief 6
Pinkstervakantie
Studiedag personeel (kinderen vrij)

Niet vergeten
O
O
O
O

Op iedere maandagmorgen collecte-in-de-klas voor het Leger des Heils
Ouderbijdrage overmaken (zie ook schoolgids pagina 40,41) – nog 25 kinderen
Aanmelden kinderen die vóór 1 oktober 2019 4 jaar worden (!)
Even in de schatkist ‘gevonden voorwerpen’ kijken, want deze puilt weer uit…

Met vriendelijke groet,
Martin Belder, directeur
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