
Nieuwsbrief maart 2020 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand maart met daarin de belangrijkste informatie op een rij. 
Regelmatig zijn er linkjes ingevoegd waarmee u extra informatie en/of een nieuwsbericht van de 
website kunt lezen. Wanneer u alle linkjes hebt geopend, bent u helemaal op de hoogte. 
 
Veel leesplezier en een hartelijke groet, ook namens de collega’s,  
 
Anke Ende 

Belangrijke data 
2 maart Luizencontrole 
3 maart Opening Project ‘75 jaar bevrijding’  
4 maart Inloopochtend groep 3 t/m 8 
4 maart Schoolgebedsgroep (9.00 uur, Klipper 89) 
5 maart Theatervoorstelling ‘Stuk’ (gr. 3 en 4 naar de Lindenhoeve) 
11 maart Groep 1/2B en 3 naar Willemstad 
12 maart Talentenmiddag 
13 maart Groep 5 en 6 naar het Mariniersmuseum 
16,17,18 maart Schoolfotograaf 
19 maart Groep 5 naar de bibliotheek 
19 maart Talentenmiddag 
20 maart Groep 1/2A en 4 naar Willemstad 
20 maart Groep 7 en 8 naar het dilemma doolhof 
25 maart Projectavond ‘75 jaar bevrijding’ 
 
Kind op Maandag 
Elke ochtend is een klein wondertje. Want hoe donker de nacht ook geweest is, toch komt de zon 
weer op voor een nieuw begin. 
 
Met Pasen horen we het verhaal van de dood van Jezus. Midden op 
de dag werd het donker in het hele land, en het leek voor de vrienden 
van Jezus alsof het nooit meer licht zou worden. Maar op de derde 
dag gebeurde het wonder: De steen voor het graf werd weggerold. Zo 
liet God zien dat Hij altijd een nieuw begin maakt, zelfs na de 
donkerste nacht. 
 
We gaan op weg naar Pasen met het thema ‘Wakker worden!’ De 
verhalen uit de Bijbel schudden mensen wakker. Ze laten zien hoe 
mooi en hoopvol het leven kan zijn. In de verhalen gebeuren ook nare 
en verdrietige dingen. Het lijkt haast wel een nachtmerrie. Maar de Bijbel vertelt dat een 
nachtmerrie nooit het laatste woord heeft. God maakt mensen wakker, zoals Hij ook Jezus wakker 
riep op de derde dag. 
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Terugblik op de ouder-kindgesprekken 
In de afgelopen week hebben de ouder-kindgesprekken plaatsgevonden. Als team kijken wij terug 
op waardevolle gesprekken met de leerlingen en hun ouders. Dank voor uw betrokkenheid en 
aanwezigheid. Als de portfolio’s met daarin het rapport door iedereen zijn bewonderd, wilt u deze 
dan weer mee naar school geven. Op deze manier kunnen wij hem steeds weer aanvullen.  

Project ‘75 jaar bevrijding’ + uitjes 
Dinsdag 3 maart open we met alle leerlingen het project ‘75 jaar bevrijding’. 
Drie weken lang zullen we speciale aandacht besteden aan dit onderwerp. 
Voor alle groepen is er een uitje georganiseerd. Via de groepsapp heeft u al 
het verzoek gekregen of u tijd en zin hebt om met ons mee te gaan. Mocht het 
nog niet gelukt zijn om op dit verzoek te reageren, wilt u dit dan zo snel 
mogelijk doen. Op deze manier moet het lukken om met alle groepen op pad 
te gaan.  
 

Schoolfotograaf 
Op 16, 17 en 18 maart komt de schoolfotograaf weer portret- en groepsfoto’s maken. In de eerste 
week na de voorjaarsvakantie ontvangt u een brief met verdere informatie.  
 
Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn: 

● Zomaar op een gewone dinsdag… 
● Wist u dat...eieren zoeken in groep 3 
● Clinic bij Boxingcompany 
● Op reis door prentenboekenland 
● De 3+ groep op bezoek bij groep 1/2  
● Hulp bij de EHBO lessen gezocht 
● Leesactiviteiten met de leesconsulent van De Bieb op School 
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/11352-zomaar-op-een-gewone-dinsdag
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/11347-wist-u-dateieren-zoeken-in-groep-3
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/11358-clinic-bij-boxingcompany
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/11431-op-reis-door-prentenboekenland
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/11458-de-3-groep-op-bezoek-bij-groep-12
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/11479-hulp-bij-de-ehbo-lessen-gezocht
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/11480-leesactiviteiten-met-de-leesconsulent-van-de-bieb-op-school

