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Kind op maandag
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest.
Het thema dat we daarbij volgen is: Pak mijn hand. Het zijn woorden die
Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak mijn hand, dan help ik je.
Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, dan
breng ik je verder. De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een uitnodiging, een
belofte. Maar je kunt ze ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in
de problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag.
Misschien zelfs als een gebed: Pak mijn hand, laat me niet alleen.
In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘pak mijn
hand’ op die beide manieren zou kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit
naar mensen die het moeilijk hebben. Zijn vriend Lazarus roept hij zelfs
uit de dood tevoorschijn. Maar tegelijk horen we ook hoe Jezus zelf het
moeilijk heeft. Er zijn mensen die hem naar het leven staan, uiteindelijk
wordt hij zelfs gearresteerd en veroordeeld. Misschien heeft Jezus toen wel gebeden tot zijn Vader:
‘Pak mijn hand, laat me niet alleen.’ Met Pasen vieren we dat God dat gebed verhoort. Jezus staat op
uit de dood.

Oproep voor een gebedsgroep
Vanaf deze maand start er een nieuw initiatief: Een gebedsgroep in de school.
Dit wordt georganiseerd door een aantal ouders die geloven dat er een God is die naar ons luistert en
dingen in beweging brengt als we onze dankbaarheid, vragen en zorgen aan Hem vertellen. We
willen bidden voor de kinderen, de leerkrachten, de school en alles wat er op school speelt.
Ben je nieuwsgierig hiernaar? Kom dan naar het gebedsmoment van 8:30 uur tot 9:00 uur in het
stage-lokaal van de Friese Poort op de kleuterafdeling. Kleine kinderen kunnen gewoon meekomen.
We starten op vrijdag 8 maart. De volgende bijeenkomsten zijn op 22 maart en 5 april.
Groeten,
Semna Otten
Rita Bisschop
Marloes van den Akker
José van Zuylen

Naschoolse activiteiten
Deze week is de derde periode gestart voor de naschoolse activiteiten. Er is nu ook een sportief
aanbod van ‘My HealthClub’ voor de groepen 3, 4 en 7, 8 in de gymzaal. De Dance Company gaat met
kinderen van de groepen 5, 6 en 7, 8 Hip Hop dansen in school.
Theater maken, knutselen en muziek maken zijn ook weer met nieuwe groepen gestart. Er zijn in
totaal ruim 90 kinderen die van het naschoolse aanbod genieten!
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Geen staking
Op onze school zijn er geen leerkrachten die op 15 maart gaan staken. De school is gewoon
open deze dag.
De Week van de hoop van 18 t/m 22 maart
Wat is hoop? En hoe kun je hoop delen? En wat doet dat met anderen en met jezelf? Op De Dr.
Algraschool gaan we hier in maart mee aan de slag. Het is namelijk de Week van de Hoop.
De Week van de Hoop is een initiatief van Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
waar ook onze school lid van is. Met de themaweek willen we samen met alle andere deelnemende
scholen laten zien dat juist in het onderwijs hoopvolle dingen gebeuren.
Hoop is één van de belangrijkste dingen in het leven: hoop geeft ons kracht om er samen iets moois
van te maken. Maar wat is hoop eigenlijk precies? En hoe geef je anderen hoop? En wat doet het met
jezelf als je andere mensen een beetje hoop kunt geven?
Met elkaar ontdekken we deze week wat hoop voor ons betekent, waar we hoop van krijgen en hoe
we onze hoop kunnen delen met elkaar en met de wereld om ons heen.

Belangrijke data
6 maart:
GMR vergadering
18 – 22 maart: Week van de Hoop
19 maart
Open dag

Bijlagen van buiten school
Bijeenkomst van de OndersteuningsPlanRaad van Passend Onderwijs op 12 maart a.s.

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