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Datum

Activiteit

25-04 t/m 6 mei
9 mei
13 mei
16 mei
20 mei
23 t/m 25 mei
26 en 27 mei
6 juni
14 juni
21 juni
23 juni

Meivakantie
Schoolarts op school tijdens de ochtend
Grote rekendag
Jeugdverpleegkundige op school
Sportdag groep 8
Schoolkamp groep 7 en 8
Hemelvaart alle leerlingen vrij
Pinksteren alle leerlingen vrij
Streetwise
Studiemiddag alle leerlingen vrij
Schoolreis groepen 1 t/m 6
Hemelvaartsdag en Pinksteren

Er komt een rijke man naar Jezus toe en vraag aan Hem wat hij moet doen om voor altijd
bij God te mogen horen. Hij krijgt dan een moeilijke opdracht. Hij moet leren dat mensen
naar de buitenkant kijken, maar dat God naar je hart kijkt. Jezus bedoelt dat je best (veel)
geld mag hebben, maar dat God belangrijker moet zijn. Ook wordt het verhaal verteld van
de arme vrouw, die twee koperen muntjes in de offerkist gooit, terwijl een heel rijke man
heel veel geld in de offerkist doet. Jezus leert de discipelen dat de waarde van de muntjes
van de vrouw veel hoger is dat het vele geld van de rijke. Zij gaf alles wat ze had, terwijl de
rijke een deel van zijn rijkdom gaf.
In de veertig dagen na Pasen verschijnt Jezus vaak aan zijn leerlingen.
Jezus nam de discipelen mee de stad uit, tot bij Bethanië. Daar hief Hij zijn
handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen weg en werd
opgenomen in de hemel. Daar in de hemel, heeft Hij een plekje voor ons klaargemaakt bij
God, de Vader. Toen Hij naar de hemel is gegaan, heeft Hij ons een Trooster en Helper
beloofd, de Heilige Geest. Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest gekomen is. De
mensen die dat in Jeruzalem op bezoek zijn voor het feest, horen de
discipelen in hun eigen taal vertellen over de fijne dingen die God doet en
beloofd heeft. Sommige mensen zeggen dat de discipelen dronken zijn,
maar Petrus zegt: We zijn niet dronken, God doet wat Hij beloofd heeft. Hij
heeft ons de Heilige Geest gegeven. Nu is God altijd bij ons, ook al
kunnen we hem niet meer zien.

Voorschool
Op de voorschool gaan we samen werken met het thema ‘Eet smakelijk’
Komende maand nemen we afscheid van Luuk Versteeg. Hij gaat naar de basisschool.
We hopen, dat hij ook daar een heel fijne tijd zal hebben.
We mogen Mik van Heusden welkom heten bij ons op de voorschool. Hij komt bij ons
spelen en werken. We heten Mik hartelijk welkom en hopen dat hij snel nieuwe vriendjes
en vriendinnetjes bij ons zal hebben.

Nieuwe leerling
In mei mogen we Luuk Versteeg van harte welkom heten bij
ons op school.
Hij komt in de groep bij juf Miranda en juf Benja.
We hopen dat hij een heel fijne tijd bij ons op school zal hebben.

Grote rekendag – 13 mei
De Grote Rekendag is een dag voor leerlingen van
groep 1 tot en met 8 van de basissschool, die
helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een
dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten.
Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen
sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk
rekenen kan zijn.
De titel van de 20e Grote Rekendag is
‘Bouwavonturen’. Er komen veel rekenactiviteiten
kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen combineren
denkkracht met handvaardigheid. Een heel avontuur!
Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn, of constructeur, of bouwer.
Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf
ontdekken, levert inzicht op, waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is
ook nog eens heel leuk!

Oproep – Ouderhulpraad
De Ouderhulpraad bestaat uit ouders die regelmatig ondersteunende en uitvoerende taken
hebben. Ze helpen vooral bij feestelijkheden, vieringen en sommige speciale activiteiten.
Ook denken zij vanuit hun betrokkenheid als ouder mee over schoolzaken. Een
teamvertegenwoordiging is zo nodig aanwezig bij OR-vergaderingen.
Wanneer de jongste leerlingen uit een gezin doorgestromen naar het middelbaar
onderwijs, gaan hun ouders automatisch uit de ouderhulpraad. Daardoor zijn er dit jaar
vacatures ontstaan, die we heel graag ingevuld zien.
Vindt u het leuk om bij activiteiten ‘binnen’ te kijken in de school en daar een helpende
hand te bieden, dan kunt u contact opnemen met Loretta Wijnen, via tel. 06 4182 5702. U
kunt haar ook benaderen als u meer informatie wilt ontvangen. Er wordt onderling
overlegd, wie er op welke momenten kan worden ingezet.

Herstart Avond-vierdaagse-Bommelerwaard
Dit jaar is er weer een wandel-avond-vierdaagse-Bommelerwaard van 5 tot en met 8 juli.
De avondvierdaagse zal door verschillende dorpen in de Bommelerwaard trekken en
deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden.
In de bijlage vindt u de folder om u zelf aan te melden.
Als school doen we niet mee, maar als u met uw kinderen mee wilt doen, kunt u zelf
inschrijven.
We wensen u en jullie veel wandelplezier toe.

