Nieuwsbrief maart 2021
Kon. Julianalaan 2a, 2231 VD Rijnsburg
tel. (071) 4082759,
Internet: dewegwijzer.pcborijnsburg.nl
Email: info@dewegwijzer.pcborijnsburg.nl

Agenda
10 maart
16 maart
25 maart
30 maart
1 april
2 april

start Citotoetsen
inloopspreekuur JGT
studiemiddag, kinderen zijn vanaf 12 uur vrij.
inloopspreekuur JGT
Paasviering en paaslunch
Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij.

Van de directie
We hopen dat u genoten hebt van de vakantie en het mooie weer.
Voor de vakantie hebben we op school al gewerkt volgens de
nieuwe protocollen. Dat is goed gegaan. Fijn dat zoveel
kinderen uit groep 5-8 een mondkapje dragen!
Het valt tot nu toe mee met de besmettingen op school.
Laten we hopen dat dat zo blijft.
We wensen iedereen die wel besmet is met corona of in
quarantaine is veel sterkte!
Hartelijke groeten,
Rianne Breedijk
Joska van Zuijlen

Toetsen en rapporten
Zoals we in de vorige nieuwsbrief hadden gemeld, hebben we de citotoetsen en rapporten
moeten uitstellen. We gebruiken de tijd na de voorjaarsvakantie eerst nog even om weer te
wennen aan het naar school gaan en de leerstof te herhalen. Daarna gaan we de toetsen
afnemen.
De planning ziet er als volgt uit:
10-24 maart
afnemen Citotoetsen
25 maart - donderdag
studiemiddag, kinderen zijn vanaf 12 uur vrij
1 april - donderdag
Rapport mee
6-16 april
Rapportgesprekken
Door het verschuiven van de rapportgesprekken konden we, in verband
met de agenda’s van de collega’s, niet 2 vaste avonden plannen.
Daarom zullen de gesprekken gespreid over 2 weken plaatsvinden.
Via Parro zal u uitgenodigd worden een aangeboden tijdstip te kiezen.
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Hulp gevraagd
Elke week hebben we op school een tas met doekjes en
handdoeken om te wassen. Martin vroeg altijd aan
ouders die hij sprak in school, of ze de was een keertje
wilden meenemen. Nu er bijna geen ouders meer in
school komen, blijven we met de was zitten. Wie zou
een keer de was willen doen? Alles mag bij elkaar op
een heet programma en daarna (eventueel) in de
droger. Wanneer u wilt helpen, kunt u een Parrobericht sturen naar de directie. Dank u wel!!

Doppen
Op de Wegwijzer kunt u plastic doppen inleveren. Die sparen we
voor de KNGF geleidehonden.
Voor meer informatie: KNGF | Doppen sparen voor geleidehonden
De doppen mogen (schoongemaakt) in
een zakje bij meneer Martin worden
ingeleverd.
Deze week zijn er 3 vuilniszakken
opgehaald. Heel erg bedankt!

Zending
Misschien heeft u het gelezen in het nieuws; in februari is er een mislukte
staatsgreep geweest in Haïti. Het blijft dus onrustig in het land. Gelukkig is
het kinderdorp een veilige en rustige plek voor veel kinderen. Door onze
steun volgen wel 1000 kinderen onderwijs op de school van Hart voor
Haïti. Blijft u mee sparen?
Maandag: zending!

Jarigen in maart
Julian Sieber, Shanaya de Leeuw, Iris Schoneveld, Mika Onderwater,
Ryan Onderwater, Levy Riethof, Kris van Egmond, Gwen van Duijn,
Jaysen Ree Freke, Wout Hogewoning, Sabine de Koning
Van harte gefeliciteerd allemaal!
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Bijbelrooster
Week 8/9: 22 februari t/m 5 maart 2021
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15
Week 10: 8 t/m 12 maart 2021
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56
Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27
Week 11: 15 t/m 19 maart 2021
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42
Week 12: 22 t/m 26 maart 2021
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-48
De laatste maaltijd, Lucas 22:1-23
Week 13: 29 maart t/m 2 april 2021
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23
Het graf is leeg, Lucas 24:1-12
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35
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