Nieuwsbrief
April 2022
Datum

Activiteit

6 april
14 april

Luizencontrole
Paasviering met lunch alle leerlingen om 12.30 uur vrij.
Eigen bord, beker en bestek meenemen.

Studiemiddag team
15 t/m 18 april
Goede Vrijdag en Pasen alle leerlingen vrij
19 t/m 21 april
AMN eindtoets
22 april
Koningsspelen
25 apr t/m 6 mei Meivakantie
9 mei
Schoolarts op school in de ochtend
20 mei
Sportdag groep 8
23, 24, 25 mei
Schoolkamp groepen 7 en 8
26 en 27 mei
Hemelvaart alle leerlingen vrij
Bijbelverhalen
We gaan met de Bijbelverhalen op weg
Pasen. Als Jezus gevangen genomen is,
willen Petrus en Johannes zien wat er met
Jezus gaat gebeuren. Zij volgen Hem naar
de
binnenplaats. Jezus heeft nog nooit iets verkeerd gedaan,
maar toch willen de hogepriester en de mensen die bij hem horen, Jezus laten doden. Petrus wordt bang. Als hij herkend wordt, zegt Hij drie keer, dat hij Jezus
niet kent. Jezus had hem al gezegd, dat Petrus Hem, voor de haan zou kraaien, drie keer
zou verloochenen. Petrus kon het toen niet geloven. Jezus, zijn beste vriend verloochenen? Als Petrus de haan hoort kraaien, loopt hij huilend weg. Zal hij nu nooit meer bij Jezus mogen horen?
De volgende morgen wordt Jezus bij Pilatus gebracht. De priesters beginnen Hem te beschuldigen. Pilatus luistert, kijkt naar Jezus, maar kan niet geloven dat de beschuldigingen
waar zijn. Hij wil Jezus vrijlaten, maar dat durft hij niet. Dan laat hij de mensen kiezen wie
er op het Paasfeest vrijgelaten mag worden: Jezus of Barabbas. De priesters stoken het
volk op: laat Barabbas vrij. Pilatus vraagt het volk wat hij dan met Jezus moet doen. Dan
klinkt het: Kruisig Hem. Pilatus durft Jezus niet vrij te laten en geeft toe aan hun wil.
Als Jezus aan het kruis hangt, gebeurt er iets vreemds: midden op de dag wordt het donker, het lijkt wel nacht. Het is een angstige tijd, ook voor Jezus. Hij voelt zich verlaten door

zijn Vader in de hemel en roept plotseling: “Vader in de hemel, waarom bent U niet meer
bij Mij?” Dan wordt het weer licht. Jezus weet dan, dat Zijn Vader weer bij Hem is. De straf
is voorbij en Jezus roept: “het is volbracht!” Dan sterft Jezus.
Zijn vrienden halen zijn lichaam van het kruis en leggen het in een graf. Ook zijn er vrouwen meegegaan naar het graf. Ze gaan allemaal verdrietig weg. Ze zijn helemaal vergeten
dat Jezus gezegd had, dat dit zou gebeuren. Ze zijn ook helemaal vergeten dat Jezus gezegd had, dat Hij weer zou opstaan uit de dood. Er wordt een zware steen voor de opening van het graf gerold en soldaten moeten het graf bewaken.
Na de sabbat gaan vrouwen meteen naar het graf, om het lichaam van Jezus nog een
keer te verzorgen. Maar ze vinden een leeg graf. Een engel uit de hemel heeft de zware
steen van het graf weggerold. De soldaten, die het graf moesten bewaken, zijn erg geschrokken en zijn weggevlucht. Zij moeten van de priesters aan de mensen vertellen dat
het lichaam van Jezus door de discipelen gestolen is.
Voor het vertellen van die leugen, krijgen de soldaten
veel geld van de priesters.
De engel die bij het graf is, zegt tegen de vrouwen, dat ze
niet bang hoeven zijn, dat Jezus niet meer in het graf is,
dat Hij is opgestaan. De vrouwen moeten naar de vrienden gaan en hen vertellen dat Jezus leeft.

Voorschool
Op de voorschool werken we met de kinderen verder over het voorjaar en we gaan op
weg naar Pasen.
Jace Zwanenburg komt bij ons op de voorschool spelen en leren. Jace, we
heten je van harte welkom en hopen, dat je bij ons snel heel veel nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes zult hebben.

Kwink
Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven.
Het oefent hiermee zijn / haar sociaal-emotionele vaardigheden.

Oproep voor controlemoeders
Nu de anderhalve meter maatregel niet meer gehanteerd hoeft te worden, kunnen we weer beginnen met de controle van de leerlingen op
hoofdluis. Deze controle doen we om een grote uitbraak te voorkomen
en u, als ouder(s)/verzorger(s) te ondersteunen. Daarvoor is er een
groep ouders, die de haren van de leerlingen preventief controleert.
Helaas zijn er nu nog te weinig controle ouders, waardoor het onnodig
veel tijd kost om de leerlingen te controleren. We gaan woensdag
weer gaan starten met controleren. Er zijn nog mensen nodig, zodat
we de controle klus snel kunnen klaren.
Komt u ons gezellige team versterken ?!
U kunt informatie over de planning vragen, of zich aanmelden, bij Rosemarie, tel. 06
5432 5219.

Koningsdag 27 april 2022
Oranjevereniging “Trouw aan Oranje” Zuilichem organiseert voor de kinderen op
KONINGSDAG 27 april 2022
Activiteiten vinden plaats bij het Dorpshuis “Den Ham”
09.00 uur

Bombarieoptocht
Versier je fiets, skelter, kar, jezelf en doe mee!

10.00 uur

Aubade
We verwachten iedereen!

11.00-14:30 uur

Indianendorp
We gaan bij het dorpshuis een heus Indianendorp bouwen met wigwams, totempaal, vuurkorf, eten in je wigwam! We doen spellen die
bij de indianen horen en waar je nog een prijs mee kan winnen.
Ons Opperhoofd ziet er op toe dat alles goed gaat.
Kom verkleed en de indianen hoofdtooi krijg je van ons!
De ouders zijn zeker welkom op het terras en om hun kroost in de gaten te houden!

Geef je hiervoor op vóór 20 april via app naar Janny 06-18984028.
Je mag ook even bellen. We zullen ook op ’n middag bij school komen staan voor
inschrijving.

Wist u dat……
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Mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering en
dus gratis is
Het glazuur van een melkgebit niet zo sterk is en daarom gevoelig is voor cariës
Het uitharden van het glazuur duurt tot de leeftijd van 4-5 jaar
Door speengebruik, duimen en/of open mondademhaling verschillende afwijkingen
aan de kaakstand kunnen ontstaan
Er zuigfles cariës kan ontstaan door langdurig in de nacht uw kindje melk of gezoete drankjes aan te bieden
Het advies is om maximaal 7 eet- en drinkmomenten per 24 uur aan te bieden
(naast het aanbieden van water of thee zonder suiker en melk)
U vanaf 6 maanden kunt starten met het leren drinken uit een open beker
Dat dit een positief effect heeft op het zuigen, slikken en de spraaktaalontwikkeling
Het belangrijk is om voldoende vitamine D aan je kindje te geven voor de opbouw
van het gebit
Het belangrijk is om de fopspeen op tijd af te bouwen
Tandenpoetsen de belangrijkste manier is om plaque en etensresten te verwijderen
U hiermee kunt beginnen wanneer de eerste tand is doorgekomen
U dit het beste kunt doen na het ontbijt en voor het slapen gaan
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Het advies is om vanaf 2 tot 4 jaar 2x per dag te poetsen met fluor houdende tandpasta (500-750 ppm)
5 jaar en ouder het poetsadvies is om minimaal tweemaal per dag poetsen met gewone fluoride- tandpasta voor volwassene of een tandpasta voor 5-12 jarigen
(1000-1500ppm)
Het verstandig is om uw kind na te poetsen tot het 10de jaar
Het verstandig is om uw kind voor het poetsen geen zure producten te geven. Zure
producten zorgen ervoor dat het glazuur zachter word door inwerking hiervan,
waardoor je het glazuur makkelijk weg kan poetsen.
Veel medicijnen suikers bevattenen waardoor het belangrijk is als uw kind medicijnen gebruikt deze tijdens het avondeten of voor het tanden poetsen in te nemen

Heeft u hier vragen over, stel ze gerust tijdens een bezoek aan het consultatiebureau of
aan uw tandarts!

