Nieuwsbrief april 2019

nummer 10

Kind op maandag
In de weken voor Pasen vertellen we de volgende verhalen.
Week 14: 01-04 – 05-04
Ik vecht voor jou
Johannes 13: 31-38 en 18: 1-27
Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als je
zelf bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent.
Week 15: 08-04 – 12-04
Is dit de koning?
Johannes 18: 28-40 en 19: 1-37
Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen en uitgelachen. Is dat nou een koning?
Uiteindelijk sterft Jezus aan het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. Moet het verhaal dan zo aflopen?
Week 16: 15-04 – 19-04
Jezus leeft!
Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23
Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is overwonnen, Jezus leeft!
Op donderdag 18 april vieren alle groepen ‘s morgens het paasfeest in de groepen. De ouderraad
verzorgt matzes en limonade bij het paasfeest.

Naschoolse activiteiten
Met een aantal foto’s willen we een indruk geven van de naschoolse activiteiten.
Knutselen met Amerens Leegstra van Blijkraal
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Muziek maken met Nina Bouwman

Toneelspelen met Jan-Dirk Ravensteyn

Bootcamp en zelfverdediging met My Health Care Hip Hop dansen met Dance Company

Muziek maken met Peter Dijkstra
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Personeel:
Onze conciërge Jan van den Berg neemt, na 19 jaar op de Dr. Algraschool te hebben gewerkt,
afscheid van onze school. Door fysieke omstandigheden is voor hem het niet meer mogelijk om het
werk van conciërge te blijven doen. We vinden dit heel jammer en wensen hem veel succes toe bij
het vinden van passende arbeid! Jan, heel hartelijk bedankt dat je zo lang het vertrouwde gezicht
was op onze school. Je bent een echte gastheer en hebt veel mensen geholpen en wegwijs gemaakt
op school! Op 18 april nemen we afscheid van hem.
Klaas Peter van der Wal vervangt Jan.
De kinderen van haar groep weten het al: juf Monique Tromp gaat ons verlaten! Per 6 mei heeft ze
een nieuwe baan op het Voortgezet Speciaal Onderwijs “De Zwaai” in Drachten. Monique heeft in
verschillende groepen gewerkt en is rekencoördinator op onze school. We vinden het heel jammer
dat ze afscheid neemt van ons op 18 april a.s. Monique, heel veel succes in je nieuwe werk!
Juf Anneke Jonker werkt op donderdag en vrijdag in groep 4b. Voor de maandag hebben we Hilda
Jonker bereid gevonden om in te vallen.
Juf Anne-Joleyn Kolk is nog niet ‘de oude’ en zal na de meivakantie niet aan het werk gaan.
Juf Marianne Woudstra is nog in de ziektewet en komt voorlopig niet op school.
We wensen beide leerkrachten van harte beterschap toe!

Nieuws van de bieb:
Leespluim
De Leespluim is een bekroning die maandelijks wordt toegekend aan een
auteur van een Nederlands- of Vlaamstalig kinderboek. De Leespluim
gaat naar kwalitatief goede en bruikbare boeken voor kinderen van 0 tot
6 jaar. De bedoeling is om kinderen vertrouwd te maken met boeken en
lezen en hun taalvaardigheid en leesplezier te vergroten.
https://www.sardes.nl/Leespluim
Dit zijn de boeken die tot nu toe in 2019 de Leespluim hebben gekregen:
Januari
Drop het stoute eendje van Catharina Valckx
Eendje Drop heeft er schoon genoeg van dat iedereen hem schattig vindt. Dus bijt
hij in de poot van geit Wiesje, maakt hij het zandkasteel van konijn Guus kapot en
poept hij op het hoofd van mevrouw Koe. Maar wie wil nu nog met hem spelen?
Prentenboek met humoristische kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
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Februari
Het meisje en haar zeven paarden van Hadi Mohammadi
Een ziek meisje ligt in bed in een kleurloze kamer te kijken naar een m obiel met
zeven paarden. Maar als ze door haar verzinraam kijkt, komen de paarden tot
leven en krijgen ze kleur. Behalve de zevende, daar gebeurt iets bijzonders mee.
Prentenboek met poëtische tekst en fantasierijke kleurentekeningen. Vanaf ca. 5
jaar.

Maart
De Grotteling van Benji Davies
Als Ruby op een avond naar bed gaat, heeft ze de melodie van de orgeldraaier nog
in haar hoofd. Ze is bang voor de komst van de Grotteling, maar wat is een
Grotteling eigenlijk? En wat komt die doen…? Prentenboek met sfeervolle
kleurenillustraties en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.

April
Oceaan en hemel van Terry Fan
Max mist zijn opa en de verhalen die hij altijd vertelde over
een bijzondere plek. Finn besluit een boot te bouwen en op
zoek te gaan naar die plek: daar waar de oceaan de hemel
raakt. Het wordt een magisch avontuur vol bijzondere plekken
en wezens. Oblong prentenboek met gedetailleerde,
dromerige tekeningen en poëtische tekst. Vanaf ca. 5 jaar.

‘Een kind dat 15 minuten per dag wordt voorgelezen, leert 1.000
woorden per jaar’
Hilde Brons , leesconsulent
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Belangrijke data
9 april:
12 april:
18 april:
19 april t/m 6 mei 2019:

Start van ‘Rots & Water’ in school
Koningsspelen
Paasviering in alle groepen
Meivakantie

Met hartelijke groet,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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