Nieuwsbrief – Maart 2022
hopen op en bidden om een rijk gezegende
dienst!
 Biddagdienst
As. woensdag is het de biddagdienst. Fijn dat veel
ouders mee gaan als begeleider naar de dienst!
Voor alle begeleiders geldt het volgende:
-U wordt om uiterlijk 9.40 uur op het grote plein
verwacht. Vanaf dan komen alle groepen naar
buiten en lopen naar de kerk. U kunt aansluiten
bij de groep waarbij u meegaat.
-We zitten in de kerk als groep bij elkaar. De
leerkrachten en begeleiders zitten bij/tussen de
kinderen in.
-Na de dienst lopen we met elkaar terug naar
school. U kunt meelopen en bij school uw eigen
weg gaan.
Voor alle ouders geldt verder:
-De gewone schooltijden gelden woensdag.
-Snoep meegeven is niet nodig. De kinderen
kunnen gewoon eten en drinken mee nemen naar
school. Ook krijgen de kinderen na afloop een
presentje mee.
-Als u niet mee gaat als begeleider, bent u wel
van harte welkom om de dienst online te volgen!
Het thema van de dienst is ‘Blijven bidden’. Het
gaat over de geschiedenis uit Daniël 6. Ondanks
de gevaren en bedreigingen, Daniël bidt drie keer
per dag tot zijn God.
Wij leven nu ook in een verwarrende tijd. De éne
crisis wordt opgevolgd door de andere. Wat een
onrust en oorlogen in deze wereld. Toch is er één
plaats waar we werkelijk vrede en veiligheid
kunnen vinden: bij onze Heere Jezus Christus.
Wie tot Hem de toevlucht neemt, zal niet
beschaamd uitkomen. Laat ook deze biddag
daarom een echte gebedsdag zijn voor ons allen.
Ds. Hak hoopt de dienst te leiden, die begint om
10 uur in de hervormde kerk van Lienden. We

 Oudergesprekken
Op woensdag 16 maart krijgen de kinderen van
groep 3 t/m 8 hun rapport mee. Vervolgens
zullen de leerkrachten in Parro hun
beschikbaarheid aangeven voor de
oudergesprekken, waarop u kunt intekenen. Die
gesprekken (gr. 3 – 7) zullen op school
plaatsvinden in de dagen na de rapporten.
 Week van de klassetaal
Deze en volgende week hebben we op school
extra aandacht voor taalgebruik. We koppelen
dat aan onze regel van de maand ‘Wees netjes en
beleefd, zodat
je het goede
voorbeeld
geeft’. In iedere
klas zal op een
leuke manier
aandacht zijn
voor allerlei
aspecten van ons taalgebruik. Je kunt met je
mond veel verkeerds zeggen en iemand pijn
doen, maar je kunt juist ook veel goede en leuke
dingen zeggen. Complimentjes bijvoorbeeld.
Soms doet een positief woord zoveel goeds bij
iemand! En dat is toch onbetaalbaar?
We hopen dat we met deze aandacht voor
taalgebruik zowel thuis als op school mét elkaar
mogen optrekken.
 Binnenbrengmoment kleuters
Op vrijdag 25 maart is er een
binnenbrengmoment bij de kleuters. Loop dan
gerust even mee de klas in om een kijkje te
nemen!
Op ‘gewone’ dagen komen de kinderen van groep
1 en 2 zelfstandig naar binnen. Alleen als het echt
nodig is mag u even meelopen.
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De kinderen van de instroomgroep mogen wel
even binnengebracht worden tot het lokaal.
 Hulp voor Oekraïne
Zeer bemoedigend hoe wordt meegeleefd met de
slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne. Er is
vandaag al meer dan 1100 euro binnengekomen
op school! We hoorden zelfs dat kinderen uit hun
eigen spaarpot iets wilden geven. Ook
hulpgoederen worden ingeleverd.
De actie geldt nog deze week. Tot en met
donderdag kan zowel geld als hulpgoederen
ingeleverd worden bij de leerkrachten.
Hartelijk dank voor het meeleven.
 Tot slot
Denkt u eraan dat de kinderen as. donderdag om
12 uur uit zijn?
Namens de collega’s een hartelijke groet,
J. Teeuw

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.

Maandkalender
Do 24 feb
Vr 25 feb
Za 26 feb
Zo 27 feb
Ma 28 feb
Di 1 mrt
Wo 2 mrt
Do 3 mrt
Vr 4 mrt
Za 5 mrt
Zo 6 mrt
Ma 7 mrt

Di 8 mrt
Wo 9 mrt
Do 10 mrt
Vr 11 mrt
Za 12 mrt
Zo 13 mrt
Ma 14 mrt
Di 15 mrt
Wo 16 mrt
Do 17 mrt
Vr 18 mrt
Za 19 mrt
Zo 20 mrt
Ma 21 mrt

Studiedag – leerlingen vrij

Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie

Luizencontrole
Instroom nieuwe leerlingen
Week van de Klassetaal
Gr. 3-5: ps. 143 vers 10
Gr. 6-8: ps. 56 vers 6a
Biddag
Werkmiddag – leerlingen vanaf
12.00u vrij

Gr. 1-2: ps. 105 vers 5a
Gr. 3-5: ps. 25 vers 6a
Gr. 6-8: ps. 56 vers 6b
Rapporten mee – gr. 3-8
Vanaf vandaag:
oudergesprekken gr. 3-7

Instroom nieuwe leerlingen
Gr. 1-2: ps. 105 vers 5b
Gr. 3-5: ps. 25 vers 6b
Gr. 6-8: ps. 63 vers 1a

Di 22 mrt
Wo 23 mrt
Do 24 mrt
Vr 25 mrt
Za 26 mrt
Zo 27 mrt
Ma 28 mrt

Binnenbrengmoment kleuters

Di 29 mrt
Wo 30 mrt
Do 31 mrt

Grote Rekendag

Gr. 3-5: ps. 118 vers 11a
Gr. 6-8: ps. 63 vers 1b
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Vr 1 apr
Za 2 apr
Zo 3 apr
Ma 4 apr

Instroom nieuwe leerlingen
Gr. 3-5: ps. 118 vers 11b
Gr. 6-8: ps. 22 vers 1a
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