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Voorwoord
De voorjaarsvakantie is weer voorbij. We hopen dat u met uw kinderen een fijne
week heeft gehad. Het was ook wel erg leuk dat het deze vakantie zo had gevroren
dat de kinderen nog konden schaatsen en zelfs nog even in de sneeuw konden
spelen. Het ijs is inmiddels weer bijna uit het water verdwenen en de temperatuur
loopt weer aardig op. Nog even en dan ontwaakt de natuur weer. Het is altijd mooi
om te zien hoe alles weer uit gaat lopen. Volgende week woensdag (14 maart) is het
biddag en mogen we met elkaar bidden dat ook alles weer gaat groeien op het land.
Het thema dit jaar is “Vertel het maar” uit 2 Koningen 4 vers 1-7. Het gaat over de
geschiedenis van de olie van de weduwe. In haar kwetsbare situatie doet de weduwe
via de profeet Elisa een beroep op de hulp van God. Ze geeft zich volledig aan Hem
over, want ze gehoorzaamt aan de opdracht die ze van Elisa krijgt. De Heer doet
achter de gesloten deuren van haar huis een wonder, ze kan
zoveel kruiken vullen met olie om te verkopen, waardoor zij
haar schuldeisers kan betalen en genoeg heeft om samen
met haar zonen van te leven. Zo hoeft ze haar zonen niet
als slaaf weg te geven. Dit vraagt geloof en vertrouwen. Ook
als wij bidden mogen we erop vertrouwen dat God doet wat
in Zijn ogen het beste voor ons is. Als wij ons leven met
Hem delen, mogen we merken dat Hij voor ons zorgt!
Welkom/huwelijk
Jullie zitten al weer even op onze school. We hopen dat jullie inmiddels helemaal
gewend zijn in je nieuwe groep. Lotte (gr. 7) en Noortje (gr. 4) van de Burgt en
Hannah (gr. 1/2) en Thirza (gr. 5) Lagendijk we wensen jullie heel veel plezier toe
bij ons op school.
Vrijdag 9 maart trouwt juf Scherrenburg met Adriaan Mans. Groep 5 gaat mee naar
de kerk en aansluitend zal er een kinderreceptie zijn voor deze kinderen. Ze trouwen
om 14.00 uur in De Koepelkerk te Renswoude. Mocht u een kaartje willen sturen, het
adres is Boterbloemstraat 11, 2971BR Bleskensgraaf. We wensen de juf en haar man
een hele fijne dag toe en Gods zegen!
Wegwerkzaamheden schoolstraat/Pr. Willem Alexanderstraat
De komende periode zullen ook de straten rondom school opnieuw gestraat gaan
worden. Tijdelijk zal er dan maar 1 hek gebruikt kunnen worden om het schoolplein
op en af te komen. We vragen hierbij uw medewerking zodat de kinderen niet door
het zand naar binnen hoeven te komen. Alvast bedankt!

Schoolreis
Dit jaar gaan we op dinsdag 15 mei met groep 3 t/m 8 op schoolreisje naar
Drievliet. De datum van het schoolreisje is gewijzigd omdat er bij Drievliet niet
genoeg andere scholen aanwezig waren om op 10 april speciaal voor ons en andere
scholen open te gaan.
Groep 1 en 2 zijn deze dag vrij.
Dinsdag 29 mei gaan de groepen 1 en 2 op schoolreisje naar de
Avonturenboerderij in Groot-Ammers.
Verdere informatie over het schoolreisje volgt nog.
Privacy wetgeving
Van nog niet alle ouders hebben we de ingevulde brief teruggekregen over het
verlenen van toestemming beeldmateriaal leerlingen. Als u dit nog niet gedaan hebt
wilt u de brief dan zo spoedig mogelijk invullen en inleveren.
Schoolregels/kwink
De afgelopen maanden is er steeds een
schoolregel aan de beurt geweest. Deze
maand herhalen we alle regels van de poster
en geven we hier in de klassen extra
aandacht aan. Als leerkracht en ouder zijn
we hierin ook een voorbeeld voor de
kinderen.
Met Kwink beginnen we volgende week aan
een nieuwe les: Ik ga verdraagzaam met de
ander om (besef van de ander).
Wonderlijk gemaakt, methode seksuele vorming
Volgende week wordt in alle klassen de eerste les gegeven. Op de website staat de
planning van de lessen. Mocht u de ouderbrochure nog niet ontvangen hebben dan
horen we dat graag.
Inspectierapport
Zoals u al in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen is in december de inspectie
op school geweest voor het vierjaarlijks onderzoek. Inmiddels is het definitieve
rapport binnen. Mocht u het leuk vinden om dat te lezen, het staat op de website
van school.
De komende periode gaan wij aan de slag om te kijken welke ambities we voor de
komende jaren neer gaan zetten. Deze ambities komen in de nieuwe jaarplannen
(2018/2019) en het nieuwe schoolplan (2019-2023). Aan het eind van het schooljaar
zullen we dat weer in de nieuwsbrief vermelden.
Nieuws van de overblijf
Helaas ziet het bestuur van de TSO zich, na ruim 15 jaar genoodzaakt de tarieven
voor de verzorging tijdens het overblijven te verhogen. De kosten van de overblijf
konden niet meer gedekt worden door de inkomsten.
Met ingang van 19 maart 2018 wordt het tarief voor een strippenkaart van 10 keer
overblijven € 17,50. Voor de kinderen zonder strippenkaart geldt een tarief van €
2,00 per keer. Uiteraard is deze verhoging in overleg gegaan met de directie en de
oudergeleding van de MR.

Dammen
Ons welpenteam is bij de finale ZHZ welpen, gehouden in Hoornaar, tweede
geworden. Mike, Werner, Ruben en Anouk hebben geweldig gedamd.

Op 21 april zal de halve finale voor het landelijk kampioenschap worden gehouden.
Paasvakantie
Vrijdag 30 april begint de paasvakantie. Woensdag 4 april worden de kinderen weer
op school verwacht.
Donderdag 29 maart vieren de kinderen in hun eigen klas het paasfeest. Met elkaar
gedenken we dat de Heere Jezus voor ons aan het kruis is gestorven.
Schoolvoetbal groep 8
Woensdag 4 en 11 april is het schoolvoetbaltoernooi van de jongens en donderdag 5
april is het schoolvoetbaltoernooi van de meisjes.
Eindtoets groep 8
Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april is de eindtoets van groep 8.
Jongens en meisjes heel veel succes!
Nieuws uit de BSO
Wat gaat de tijd toch snel! Wasko’s BSO Groen van Prinsterer is alweer een halfjaar
open. Het kinderen aantal blijft groeien en het wordt steeds gezelliger op de BSO.
We zijn nu op alle dagen de voorschoolse en de naschoolse opvang open. Alleen op
woensdagmiddag en vrijdagmiddag spelen we nog gezellig op BSO de Boerderij in
Bleskensgraaf.
Elke maand werken wij met een thema. We doen leuke en uitdagende activiteiten,
zoals; hoepeldans in de gymzaal, appelflapjes bakken, een sneeuwpop knutselen van
scheerschuim, lijm en glitters, samen een iglo bouwen van suikerklontjes en
natuurlijk lekker buitenspelen!

Heeft u vragen of wilt u gewoon een kijkje nemen op de BSO, kom dan gerust eens
langs.
U kunt ook altijd contact opnemen met Kirsten Viveen, teamleidster bij Wasko.
Kirsten Viveen
Teamleider
kirsten.viveen@wasko.nl
06 11 59 19 79
Nieuws uit groep 6
Wat hebben we de afgelopen tijd allemaal gedaan?
Hier een paar onderwerpen, waar we mee bezig geweest zijn. Met rekenen hebben
we een begin gemaakt met “breuken” ( Het verdelen en de notatie) En dan komen
de tafels goed van pas! (Dat betekent: blijven oefenen)
Ook rekenen met inhoudsmaten, gewichten en lengtes is verder uitgebreid.
We hebben allemaal een werkstuk gemaakt en daar houden we
nu een spreekbeurt over.
Sommige kinderen hebben hem al gehad anderen komen in de loop van de volgende
weken aan de beurt. Leuk om te zien hoe ze dit doen. En we leren er allemaal van!

Verder hebben we in de nieuwe gymzaal al een aantal lessen gehad en dat is heel
fijn. Lekker de ruimte, om verschillende spellen tegelijkertijd te spelen.
Voor de voorjaarsvakantie hebben we ook nog een les verkeer gehad op het
schoolplein. Wat te doen op de fiets in verschillende situaties?
Bijv. Wanneer moet je voorrang geven, hoe steek je een kruising over en hoe ga je
veilig om een obstakel heen. Dat is best nog lastig, dus goed om het te oefenen.
We hebben de afgelopen tijd ook echte kunstwerken gemaakt met handvaardigheid
en tekenen. Hieronder een klein impressie.
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Voor alle data geldt D.V. (Zo de Heere wil en wij leven zullen)
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