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Datum Activiteit
9 maart
16 maart
18 maart
31 maart
1 april
14 april
15 t/m 18
april

Biddag voor Gewas en Arbeid
Schoolvoetbal groep 7/8 speeldatum: 16 en/of 23 maart
Pannenkoekdag gaat niet door
Maar wel alle leerlingen om 12.30 uur vrij
Verkeersexamen groep 7 theorie
Nationale Rekendag: Bouwavonturen
Paasviering en -lunch, alle leerlingen om 13.00 uur vrij
Goede Vrijdag en Pasen alle leerlingen vrij
Bijbelverhalen

Woensdag 9 maart vieren we met de kinderen en dominee Inge Eckhardt de Biddag voor
Gewas en Arbeid op school.
Door de Bijbelverhalen horen de kinderen, dat Jezus een blinde man genezen heeft. En
dat Petrus, Johannes en Jacobus iets heel bijzonders hebben meegemaakt. Ze zien hoe
Jezus verandert en dat is zo mooi! Ze mogen niet meteen aan de anderen vertellen, wat
ze gezien hebben. Dat mogen ze pas later doen.
Jezus legt moeilijke dingen uit, door een voorbeeld te vertellen. Hij vertelt hen o.a. over
een wijngaard, waarin mensen mogen werken en loon ontvangen. Over 10 meisjes die op
een bruidegom moeten wachten en over een rijke
man die op reis gaat en zijn knechten talenten geeft
om mee te kunnen werken zolang hij er niet is. Als
Jezus met zijn discipelen de Paasmaaltijd gaat vieren,
geeft Hij hen opdracht alles hiervoor in orde te maken.
Zij moeten een ezelsveulen bij hem brengen. Dan rijdt
Jezus hierop Jeruzalem binnen en de mensen
denken, dat Hij koning op aarde wordt en juichen hem
toe.

Als Jezus op een dag naar de tempel gaat, lijkt het Tempelplein
wel een marktplein. Jezus jaagt de handelaren en klanten weg, de
priesters zijn boos op Jezus en willen ze Hem laten doden. Als het
Paasfeest bijna begint en Jezus bij Simon aan het eten is, komt
een vrouw binnen dit de voeten van Jezus zalft met heel dure olie.
Judas is boos, hij gaat naar de priesters en zegt dat hij Jezus aan
hen zal verraden. Als Jezus het Pascha viert met zijn discipelen,
wast Hij hun voeten. Dit doet Hij om hen te leren, dat ze elkaar moeten dienen. Na de
maaltijd gaat Jezus met de discipelen naar de Olijfberg om daar samen te bidden. De
discipelen vallen in slaap. Jezus maakt hen twee keer wakker, maar na de derde keer zegt
Hij: Slaap nu maar en rust uit. Het is zover dat Ik verraden zal worden. Dan komt er een
grote groep mannen aan, Judas is erbij en hij verraad Jezus met een kus. De soldaten
weten nu wie ze gevangen moeten nemen. Petrus wil dit niet laten gebeuren, hij pakt zijn
zwaard en raakt het oor van een knecht van de hogepriester. Jezus geneest het weer. Als
Jezus gevangengenomen wordt, rennen de discipelen weg.

Voorschool
In maart gaan we werken met de thema’s ‘dit ben ik, voorjaar en
gaan we op weg naar Pasen’.
Afscheid
We nemen in maart afscheid van Rev Duister. Hij wordt vier jaar en gaat dan naar de
basisschool.
Juf Adrie is vorige week geopereerd. We zijn blij, dat de operatie voorspoedig is verlopen
en wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Nieuwe leerlingen
In maart mogen we Rev Duister en Rik van Zanten van harte
welkom heten bij ons op school.
We hopen dat zij een heel fijne tijd bij ons zullen hebben. Rev
en Rik komen in de groep bij juf Miranda en juf Sandra.

Personeel
Juf Benja start op 30 maart weer. Haar bevallingsverlof is dan voorbij. Juf Benja blijft voor
de rest van dit schooljaar op woensdag in groep 3-4. Het invallen door juf Marian en juf
Juriena zit er dan op.
De vacature die ontstond door het vertrek van juf Wendy in groep 1-2 wordt per 31 maart
2022 ingevuld door juf Benja. Zij gaat op donderdag en op vrijdagmorgen voor deze groep.
Dit betekent dat juf Sandra zich vanaf die datum weer op haar eigenlijke taken gaat
richten. Ook het invalwerk van juf Annelein stopt dan. Hiermee is er ook geen dubbele
bezetting meer op maandag en dinsdag in groep 3-4 zoals aan het begin van dit
schooljaar.
We danken alle invallers voor hun extra inspanningen. Heel fijn dat we op deze manier het
tekort aan invallers konden opvangen.
De re-integratie van juf Daphne gaat stap voor stap naar meer uren voor de groep.
Gedeeltelijk neemt zij al de hele groep onder haar hoede. Deze uren gaat zij geleidelijk
uitbreiden. Na de voorjaarsvakantie krijgen we opnieuw hulp van meester Wim
Gelderman. Hij zal weer bijspringen op de donderdag en vrijdag.

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

Verkeerexamen groep 7
Op 31 maart zullen de leerlingen van groep 7 deelnemen aan het nationale
verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Deze dag hebben zij een theoretisch
examen.De leerlingen kunnen op de website van VVN (www.vvn.nl)
alvast oefenen voor het verkeersexamen. Ook kunnen ze de
verkeersexamen app gratis downloaden via android en apple iOs. Wij
wensen jullie veel succes met oefenen.

Schoolvoetbal
U ontvangt nog nader bericht of er teams van groep 7/8
worden samengesteld die aan het schoolvoetbal kunnen
deelnemen. De speeldatums zijn 16 en/of 23 maart, met 30
maart als servedatum.

Grote Rekendag: Bouwavonturen
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en
met 8 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!

Uitreiken zelftesten covid-19
In deze week zullen we aan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 weer zelftesten
uitreiken.
Voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn er ook een beperkte hoeveelheid testen
beschikbaar. Wilt u testen ontvangen, stuurt u dan een berichtje naar
directie@smdbzuilichem.nl.

