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Scholenpagina 2018
Afgelopen dinsdag 20 maart stond de
jaarlijkse scholenpagina in Zeewolde
Actueel met de oproep aan ouders
(hun) kinderen aan te melden die in
de loop van het schooljaar 20182019 vier worden.

Open ochtend woensdag 4 april
Voor aspirant-ouders/verzorgers is
het woensdag 4 april van 09.00 tot
12.00 uur op alle basisscholen in
Zeewolde open ochtend. Zegt het
voort, zegt het voort, ouders en
kinderen zijn onze beste ambassadeurs!

Paasontbijt donderdag 29 maart
Donderdag
29
maart
(Witte
Donderdag)
houden
we
ons
traditionele paasontbijt. Leerlingen
en leerkrachten ontbijten dan op
school. We starten direct aan het
begin van de ochtend met het ontbijt
.

(08.45 uur). Voor de kinderen is er
brood aanwezig, evenals boter en
favoriete soorten beleg als kaas en
jam. De kinderen dienen zelf bestek,
bord en beker (de andere drie b’s!)
mee te nemen. Het is raadzaam om
dit alles te voorzien van een
naamstickertje
(pleisters
werken
bijvoorbeeld heel goed). Eieren
mogen uiteraard eveneens worden
meegenomen voor het ontbijt. Bij de
kleuters verdient het aanbeveling
een plastic tasje mee te geven. De
ouderraad zal ons deze ochtend weer
uitgebreid ten dienste staan. Daar
zijn we als schoolteam en kinderen
natuurlijk heel blij mee!

Donderdagmiddag 29 maart
Zoals in de lijst bijzondere data al
staat
aangegeven,
hebben
de
kinderen van groep 1 tot en met 4
donderdagmiddag 29 maart vrij
(vanaf 12.15 uur). De groepen 5 tot
en met 8 draaien een continurooster.
De kinderen blijven dan ’s middags
over op school (brood meenemen!)
en zijn vrij om 14.15 uur. Dit geldt
ook voor de CH-klas.

Hulp gezocht bij het overblijven
Het draait dit jaar goed bij het
overblijven en tot nu toe konden we
de middagen altijd nog ‘bemensen’.
Het gebeurt echter dat overblijfouders ander werk krijgen of dat ze
met hun dagen wat lastig komen te
zitten. We zijn voor de rest van het
schooljaar daarom op zoek naar een
overblijfouder voor de maandag in de
onderbouw. Wie denkt en helpt mee?

Overblijfincasso’s
In de eerste week van april worden
de overblijfvergoedingen weer automatisch geïncasseerd. Ouders die op
andere wijze betalen, ontvangen in
die week een schriftelijk verzoek tot
betaling.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Een nieuw begin’ is het thema van
week 13 (maandag 26 tot en met
donderdag 29 maart). Het laatste
stuk van Jezus’ reis gaat hij alleen.
De weg gaat naar Golgota. Jezus
wordt veroordeeld, sterft en wordt
door vrienden begraven. Maar daar
eindigt het verhaal niet! Jezus staat
op uit de dood en leeft! Hij maakt
een nieuw begin in Galilea, waar hij
jaren terug zijn reis begon. Met
Pasen vieren we het feest van een
nieuw begin. De verhalen komen uit
Marcus 14, 15 en 16.
Na Pasen gaan we terug naar het
Oude Testament. ‘Als ik de baas zou
zijn’ is het thema van de nieuwe
.

periode. Als ik de baas zou zijn, hoe
zou de wereld er dan uitzien? Dat is
een van de vragen waar de kinderen
over nadenken aan de hand van de
bijbelverhalen van deze periode. We
lezen de verhalen van de profeet
Samuel en de koningen Saul en
David. Het zijn spannende en
meeslepende verhalen, waarin de
vraag wordt gesteld wie het eigenlijk
voor het zeggen heeft in een land.
Onder de verhalen ligt de vraag: hoe
zou het zijn als God het voor het
zeggen heeft? Stel je voor dat God in
onze wereld de dienst uitmaakt, in
wat voor een wereld leven we dan?
De verhalen van week 14 komen uit
1 Samuel 1 en 2.

Bijzondere vertelster
Groep 2b/3 had donderdag 22 maart
een andere vertelster dan anders. Els
ter Welle, de moeder van juf Esther,
vertelde de kinderen het verhaal van
Jezus’ intocht in Jeruzalem. De
kinderen vonden het heel bijzonder,
maar dat gold ook voor juf Esther en
haar 75-jarige moeder!

Paaspakkettenactie
Het is nog steeds mogelijk om
spullen mee te nemen voor de
paaspakkettenactie! Beleg, koek,
drinken, drinken, bakmix en snoep
kunnen nog worden ingeleverd tot
begin volgende week. Woensdag of
donderdag worden de spulletjes
gehaald door mensen van het IDPZ,
dat nauw samenwerkt met AKZ en
Voedselbank De Kostmand.
De
ingezamelde producten gaan als

paaspakket naar minder bedeelde
plaatsgenoten.

Basketbaltoernooi groep 7
We hebben ons met groep 7
opgegeven voor het basketbaltoernooi van De Snipers. De definitieve
uitnodiging is nog niet binnen en het
is daarom nog niet zeker of we aan
de beurt zijn op vrijdagmiddag 6 of
vrijdagmiddag 13 april. Het toernooi
is in Het Baken en het duurt van
15.30 tot 18.00 uur, dat is al wel
zeker.

Voetbaltoernooi groep 6
Met groep 6 nemen we op vrijdag 13
april deel aan het schoolvoetbaltoernooi van VV Zeewolde. We zijn dan
met twee teams present: één uit de
reguliere groep 6 en één uit de CHgroep.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
... vrijdag 6 april 2018.
Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 4 april.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

.

