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Geachte ouders/verzorgers,

Johan de Kreijstraat 2

Afgelopen week was er biddag (voor gewas en arbeid). Van Margriet begreep
ik dat Giessenburg de diensten op woensdag ook nog in ere houdt. In Ede
kreeg ik zelf in de dienst een mooie gedachte mee, die ik graag wil delen.
De predikant in onze dienst schetste dat de biddag niet een moment is om
van alles voor jezelf en je naasten te bidden/ te vragen, maar dat het een
moment is om je afhankelijkheid van God te beleven en te tonen. En met in
mijn achterhoofd de gedachte dat we als mensen soms denken dat we een
hele piet zijn en zelf kunnen werken aan een maakbare wereld, maar soms op
een harde manier tot de ontdekking moeten komen dat we zomaar door een
ernstige ziekte kunnen worden getroffen of zelfs de dood, dan kan ik me
volledig vinden in de wijze woorden van die predikant.
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De bemensing van de groepen
Groep 4A heeft de laatste 2 weken juf Burgina op de morgens werkzaam
gezien, omdat ze kleine groepjes extra instructie gaf. De komende 2 weken
zullen we het zonder haar moeten stellen, want ze ondergaat een (al
geplande) medische ingreep. We wensen haar sterkte en een spoedig herstel.
De plusklas heeft na de voorjaarsvakantie een vervolg gekregen, doordat
meester Jan Verspuij met de kinderen verder gaat met schaken. Over een
aantal weken krijgen ook andere kinderen een kans om met schaken bezig te
zijn. Daarover later. We zijn erg blij dat er zo een zinvol vervolg van de
plusklas is gevonden.
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze

Nieuw thema Leefstijl: allemaal anders, iedereen gelijk
Wij beginnen deze week met een nieuw Leefstijlthema: Allemaal anders, iedereen gelijk. De titel dekt de lading
van de inhoud van de lessen heel goed: kinderen worden zich bewust van het feit dat ze allemaal verschillend
zijn en leren die verschillen te waarderen. We benadrukken daarnaast dat ieder kind gelijkwaardig is.
In dit thema wordt expliciet aandacht besteed aan eventueel pestgedrag. Maar eigenlijk zijn alle
Leefstijllessen impliciet een weerbaarheidstraining tegen pesten. In de voorafgaande thema’s is gewerkt aan
een goede groepssfeer, die beschermend is tegen pesten. Er zijn afspraken gemaakt over omgang met elkaar,
er was aandacht voor communicatie, emotionele intelligentie en zelfvertrouwen. Allemaal goede ingrediënten om
pestgedrag tegen te gaan.
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag een stuk komkommer, donderdag een appel en vrijdag een peer.
Studieochtend
Vrijdag 17 maart is er een studieochtend voor de leerkrachten van de groepen 1 – 4. De leerlingen van deze
groepen zijn dan vrij.

Kangoeroewedstrijd
Donderdag 16 maart doen leerlingen uit groep 5 t/m 8 tijdens de rekenles mee aan de nationale
Kangoeroewedstrijd. Aan deze wedstrijd kunnen leerlingen van het basisonderwijs deelnemen én alle leerlingen
van het voortgezet onderwijs. Kangoeroe is – met bijna 6,5 miljoen deelnemers in ruim 50 landen - de grootste
wiskundewedstrijd ter wereld! Jongens en meiden: veel plezier!
Dorpskamer
Donderdagavond is er weer schaken voor groep 5 t/m 8 van 18.45 tot 19.45 uur.
Leefstijlthema groep1-8
Allemaal anders, iedereen gelijk

Huiswerk

Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 74,72.

Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met
het computerprogramma Bloon

Thema kleuters:
Thema groep 1c: ‘Ik ben ik en wie ben jij?’
groep 1: ‘Ik ga op de foto’
groep 2: ‘Ik ga op de foto’
Afwezig
Maandag: Meester Milan Maurer
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf
Jolanda de Haan

Deze week leren we
Psalm 24: 1b

Activiteitenkalender
Maart - April 2017

13:30 – 14:30
13:30 – 14:30

15:30 – 16:30
Schoolplein

Geef je samen met papa, mama of volwassene vooraf op! Opgeven kan via
http://www.gigagiessenlanden.nl/activiteiten/activiteitenjeugd/
Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en gratis. Je kunt je nu al voor alle activiteiten
inschrijven dus ga snel naar de website!!
De komende activiteiten vinden allemaal buiten plaats. In verband met de aankomende
toernooien (volleybal en voetbal) zijn we deze periode niet in elk dorp te vinden. Na de
meivakantie zullen alle dorpen weer een Ben Bizzie activiteit krijgen.

