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Agenda
3 juni
4 juni
8 juni
9 juni
24 juni

Praktisch verkeersexamen gr 7
Praktisch verkeersexamen gr 8
Feest! Juffen- en meesterdag
Paardenmarkt, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij

Van de directie
Beste ouders,
Deze week wordt er gesproken over mogelijke versoepelingen van de Corona maatregelen
binnen de basisscholen. Zodra we daar meer over weten, laten we u weten wat de gevolgen
voor onze school zijn.
We kijken uit naar volgende week wanneer we als hele school feest gaan vieren. De
uitnodiging is al via Parro verspreid. Het wordt vast een fijne dag! U kunt ons deze dag
feestelijk verkleed in de wijk zien rondlopen.
Als team houden we ons naast het lesgeven bezig met de evaluatie van dit schooljaar en de
plannen voor het nieuwe schooljaar. Wat hebben onze leerlingen nodig en hoe kunnen we dat
in ons onderwijsaanbod verwerken? Ook wordt er hard gewerkt aan het invullen van de
vacatures. Deze maand hopen wij u de nieuwe collega’s te kunnen voorstellen en ook te
vertellen wie welke groep heeft. Houd u Parro in de gaten voor de berichtgeving!
Hartelijke groeten,
Joska van Zuijlen
Rianne Breedijk
Project Kunstweken
We hebben de twee weken voor de meivakantie
echt genoten van het project. Door de kunstweken
heeft elke groep een kunstenaar echt leren
kennen. Het is ook heel leerzaam om goed te
kijken naar kunst. Wij vinden de werkstukken heel
mooi geworden! U ook?
Bij de laatste update moesten nog aardig wat
kinderen hun online-museum openen.We hopen
dat u dat nog doet.
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Hoofdluis
We hebben al een tijdje geen meldingen, maar willen dat natuurlijk
graag zo houden! Wilt u thuis regelmatig blijven controleren, zeker
wanneer u naar een vakantiehuisje bent geweest? We hopen dat de
controles volgend jaar weer gewoon op school kunnen!

Koningsspelen
Vrijdag 23 april waren de Koningsspelen. Het was
heerlijk weer! De groepen 1 t/m 5 hebben spelletjes
op school gedaan en voor de groepen 6 t/m 8 was er
een workshop van circus Kabel.

Praktisch verkeersexamen gr 7 en 8
Vorig jaar en dit voorjaar kon het praktisch verkeersexamen niet
door gaan. Deze week wordt dit ingehaald en rijden alle
leerlingen van gr 7 en 8 alsnog het praktisch verkeersexamen.
Veel succes!!
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Zending – acties april en mei
Team Kratje
(Bijna) ongetraind 500 km fietsen! Wat een
prestatie! De mannen van team kratje hebben het
gehaald. Vooral op ‘onze eigen’ Willem zijn we
heel trots. We hebben als school €350 opgehaald
en daarmee heeft hun actie meer dan €4000
bereikt voor Kika. Heel erg bedankt allemaal!

De maand mei spaarden we voor klamboes
Met deze actie kunnen we de inwoners van Tanjeh,
een klein en arm vissersdorp in Gambia, beschermen
tegen malaria. Bekijk dit filmpje!
https://youtu.be/ZWaEd5XELro
Zoals we in de vorige nieuwsbrief schreven kost een
klamboe €2,50. Hij biedt bescherming tegen malaria
aan drie gezinsleden en gaat zeven jaar mee. We
hebben €200 bij elkaar gespaard en dus 80 klamboes!
Dank u wel!

Jarigen in juni
Niek van Egmond, Kai Berkhout, Dennie Freke, Kevin Grimbergen,
Vienna Siksma, Jack Noort, Joey van Voorbergen, Kelvin Laan, Lars
Kromhout, Keano van der Meij, Emmaly Lesger, Mila de Leeuw, Nikki
Freke, Livia Spillenaar.
Van harte gefeliciteerd allemaal!
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Bijbelrooster
Week 22: 31 mei t/m 4 juni 2021
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9
Week 23: 7 t/m 11 juni 2021
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen 12:1-19
Week 24: 14 t/m 18 juni 2021
Barnabas en Paulus gaan op reis, Handelingen 13:1-12
Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49
Paulus en de waarzegster, Handelingen 16:11-18
Week 25: 21 t/m 25 juni 2021
Paulus en Silas worden gevangen genomen, Handelingen 16:19-24
Liederen in de nacht, Handelingen 16:25-40
De zonen van Skevas, Handelingen 19:13-20

Week 26: 28 juni t/m 2 juli 2021
Demetrius de zilversmid, Handelingen 19:21-40
Lezingen uit Handelingen 20-26
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