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Kind op maandag
Als ik de baas zou zijn… Hoe zou de wereld er dan uit zien?
Dat is één 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 David en Saul. 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 wereld
leven we dan?
In de Bijbel is een koning nooit zomaar een koning. Een goede koning
is iemand die voor de mensen zorgt zoals God dat ook zou doen.
Daarmee vertegenwoordigt de goede koning iets van God zelf in de
wereld. Maar waar vind je zo’n koning? Daar blijven de
oudtestamentische verhalen steeds weer naar op zoek. Ook koningen als Saul, David en Salomo zijn
niet volmaakt; blijkbaar is het nog niet zo eenvoudig om ‘te doen wat God ook zou doen’. De
verhalen zetten ons aan het denken over wat eerlijk is en goed, en hoe we zelf iets kunnen laten zien
van goede zorg voor elkaar.
Rond Hemelvaart en Pinksteren onderbreken we de verhaallijn over de koningen om het met de
kinderen te hebben over de hemelvaart van Jezus en het pinksterverhaal over de Heilige Geest die bij
de leerlingen komt. Aan de hand van deze verhalen ontdekken kinderen de betekenis van deze
feestdagen.

Cito-eindtoets
In de afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 de Cito-eindtoets gemaakt op 3 ochtenden.
De juffen hadden alle vertrouwen in de prestaties van hun kinderen. Iedereen begon met een kaartje
op de bank met de tekst; “Je hebt heel veel in je mars”. Op het kaartje zat een echte Mars. De
kinderen hebben 3 dagen gemotiveerd de toetsen gedaan. Nu tot eind mei wachten op de uitslag…..

Koningsspelen
Vandaag hebben alle kinderen van onze school genoten van
de Koningsspelen. Na een voedzaam ontbijt barstten de
activiteiten los in de lokalen, op het plein en de sportvelden.
Gelukkig hebben veel ouders hun steentje bijgedragen en een
groepje kinderen onder hun hoede genomen. De dames van
de Ouderraad zorgen voor drinken, ijsjes en wat lekkers. We
willen alle ouders heel hartelijk bedanken voor hun tijd en
inzet. Zonder jullie hulp was deze dag niet mogelijk geweest!
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Het plein is af
Op Goede Vrijdag heeft firma Snoek het grote plein ‘afgemaakt’. De perkjes zijn verfraaid met groene
heesters en rondom het speeltoestel zijn houtspaanders gestort. Het heuveltje zo beplant dat er een
paadje gemaakt is. We hopen dat de kinderen met plezier op het plein zullen spelen!

Laatste week schoolfruit
Deze week is de laatste levering van het ‘schoolfruit’. De kinderen mogen volgende week dagelijks
hun eigen fruit meenemen.

Nieuws van de vereniging
Nieuwe leden voor het bestuur van de vereniging gezocht; zie bijlage
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Nieuws van buiten de school:
Week van de teek
Nu we weer meer naar buiten gaan, is er meer kans dat we gebeten worden door een teek.
Meer informatie kunt u vinden op de website www.weekvandeteek.nl
Ook kan de app van RIVM ‘tekenbeet” geïnstalleerd worden op een smartphone.

Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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