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Telkens in een andere grote stad zijn tienduizenden op de been voor het
paasevent met het verlichte kruis en de Nederlandse acteurs en zangers, die
het verhaal van Goede Vrijdag naspelen. Mooie liederen en een boeiend
verhaal in hedendaagse setting maken dat er weer aandacht is voor het
lijden van Christus. In het verleden was de nieuwsgaring rond Goede Vrijdag
beperkt tot een impressie van de Mattheus Passion van Bach in Naarden
vesting en beelden uit Jeruzalem, waar mensen met kruisen de Via Dolerosa
afliepen.
Wat me dan wel opvalt, is dat verder in de media Goede Vrijdag en het
Paasverhaal worden doodgezwegen, terwijl deze gebeurtenissen de
allerbelangrijkste feiten zijn uit de geschiedenis van de kerk: Jezus
verzoent de wereld met God door Zijn lijden, sterven en opstanding. Wel
worden we overspoeld met paashazen, eieren, evenementen etc. en dat geeft
me te denken.
We wensen u goede, betekenisvolle Paasdagen toe.
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze

Paasviering
A.s. donderdag zullen we op school in de klassen het Paasfeest vieren. Daarnaast krijgen de kinderen van school
een Paaslunch aangeboden. De kinderen hoeven van thuis niets mee te nemen dan wat eten en drinken voor de
kleine pauze. Om 14.00 uur zijn alle kinderen uit en hebben ze t/m maandag vrij. Goede Paasdagen allemaal.
Paascd
A.s. donderdag zullen de kinderen na de Paasviering een CD als cadeau meekrijgen. Deze CD krijgen zij van het
bestuur aangeboden. We hopen dat de kinderen er veel naar zullen luisteren.

Moeders in gebed
Elke vrijdagochtend van 8:30-9:30 komen een aantal moeders bij elkaar om te danken en te bidden voor de
school. We doen dit aan de hand van een gebedsformulier, zodat alles aan bod kan komen. Elke week zoeken we
een passende Bijbeltekst en bidden aan de hand daarvan voor een leerkracht en geven deze geschreven op een
kaartje mee. We danken voor de activiteiten van afgelopen week en bidden voor de geplande activiteiten voor
de komende week. Daarnaast bidden we voor het bestuur en medewerkers van de school. Ook alle
gebeurtenissen, zorgen en bijzonderheden die rondom de kinderen spelen en die bij ons bekend zijn brengen we
in gebed bij onze Hemelse Vader. Mocht je gebedspunten willen aan te dragen, kun je ons mailen:
MIGgiessenburg@hotmail.com. Wil je mee bidden? Dan ben je van harte welkom op Wilhelminalaan 43.
Beter
Afgelopen week is duidelijk geworden dat juf Burgina weer volledig hersteld wordt gemeld. Ze oefent vanaf
dinsdag weer haar beroep uit. Meester Boudewijn bedanken we ook langs deze weg voor zijn inzet.
Schoolvoetbal

Project in de kleuterbouw.
Na de meivakantie start op school het project: ”Heel de Hoeksteen reist naar……..wereldsteden’. De groep 1a en
1c hebben voor Amsterdam gekozen, de groepen 2a en 1b/2b voor Rotterdam.
Vanaf volgende week gaan wij langzaam aan starten met het project. Om het project te doen slagen, zijn we
afhankelijk van uw hulp.
U kunt ons helpen door te zorgen voor materialen zoals: boeken/plattegronden/tijdschriften/spullen over deze
steden.
Wij zijn specifiek op zoek naar AquaPlay (een waterbaan)
Voor groep 1a en 1c: dierentuinknuffels
Voor groep 2a en 1b/2b : per kind één melkpak, keukenrollen, boten, zeevaart kleding (we werken ook
over de haven), havenspullen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Schoolfruit
Deze week krijgen we voor de laatste keer gratis schoolfruit. Dan hebben we 20 weken schoolfruit gehad. En
hoewel we er in het begin even aan moesten wennen, vinden we het echt jammer dat het nu is afgelopen. Maar
we kunnen nu natuurlijk zelf het stokje weer overnemen. De kinderen zitten nu in het ritme, dus willen we u
vragen na de meivakantie uw kind op woensdag en donderdag fruit mee te geven.
Via deze weg willen we alle schilouders HEEL HARTELIJK BEDANKEN voor het schillen en snijden van al die
appels, peren, kiwi’s etc. etc! Het was heel erg fijn voor de kinderen en de leerkrachten.
Deze week krijgen we nog op woensdag radijs, donderdag een banaan en vrijdag een appel.
Verkeersexamen
Op donderdag 6 april was er weer een verkeersexamen voor groep 7. Iedereen ging op de fiets naar de Til.
Daar kreeg iedereen een hesje aan met een nummer en gingen dan in een rij wachten tot we aan de beurt waren.
Als de eerste ging dan was er steeds een minuut tussen en dan mocht de volgende. Onderweg kwam je allemaal
verkeersborden tegen en moest je je aan de regels houden en er stonden allemaal mensen langs de kant om te
controleren of je het goed deed. Je kreeg de dag erna als je geslaagd was een diploma.
Sem Koekkoek groep 7a.
Groep 4 bezoek gehad van de brandweer
Donderdagmorgen 6 april heeft in de hele groep 4 een voorlichter van de brandweer de kinderen meegenomen
in een spannend en educatief verhaal over brandveiligheid. De kinderen hebben een uur lang met open mond en
oren geluisterd naar een verhaal over hoe een brand kan ontstaan, het gevaar van vuur en rook, het belang van
rookmelders, wat je moet doen bij brand, wat de brandweer allemaal doet en welk nummer je moet bellen in
geval van brand (een + een = twee).
Enkele kinderen uit de groep hebben een verslagje geschreven:
Lya: We kregen 2 filmpjes te zien over een kerstboom die in brand stond.
Over mensen die bij de brandweer werken, maar ook die ergens anders werken.
Als de brand net zo groot als een frituurpan is moet je pas de brandweer bellen en je moet alleen ramen en
deuren open doen.
Tess: Als je een kaars uit wil doen moet je niet blazen, want anders komt er kaarsvet op de tafel of tafelkleed,
doe er een glas overheen of een blusdeken.
Als er een huis in brand staat, doen ze eerst het huis van de buren nat maken, want dat huis is heel warm. Als al
het water op is moeten ze het water uit een put halen. Dus niet een auto op de put alstublieft.
Lieke: Je moet een brandalarm hebben, want als je huis in de fik staat dan gaat de brandalarm en dan moet je
binnen 3 minuten buiten staan. Geen kaars in de vensterbank zetten en kaars onder de kerstboom. Als er heel
veel rook is moeten de brandweers een zuurstofmasker op.
Sverre: De brandweer zegt, dat als er vuur in de pan zit dat het deksel
20 minuten op de pan moet blijven en dat je een rookmelder moet hebben.
Elias: Je mag nooit een kaars onder de kerstboom zetten, want dan brandt ie af.
Als er een piepertje afgaat mogen er 3 mensen uit hun werk gaan naar de brandweer.
Lilian: We weten nu dat je niet met vuur moet spelen.
Ook niet kaarsen aanzetten als kinderen aan het spelen zijn.
Een pak van een brandweer weegt ongeveer vijf kilo, dat is best zwaar.
Groep 4a
Wilt u a.u.b. alvast doosjes sparen om mee te knutselen in de projectweek?

Typecursus
Na de zomervakantie is het voor kinderen van de huidige groep 5, 6, 7 weer mogelijk om na schooltijd hun
typediploma te halen (dus na de vakantie groep 6, 7, 8). Bij voldoende belangstelling zal de cursus weer bij ons
op school worden gehouden. In de bijlage vindt u de informatie.
Zending
Zoals jullie vorige week lazen, woont de familie Joensen tijdelijk in Nederland. Na de zomervakantie gaan ze
weer terug naar Thailand, dan zit hun verlof er weer op. Thailand is het land waar zij al jaren als zendeling
werken. De organisatie waarvoor zij werken heet ‘The Well International’. (The Well = de Bron)
Deze organisatie zet zich in voor alle zendelingen in Thailand, van welke kerk zij ook zijn uitgezonden. Ook
zendelingen (en hun gezinnen!) hebben ondersteuning nodig. Ook zendelingen kunnen ‘uitgeput’ raken en dan is
The Well een goede ‘bron’ om weer nieuwe krachten op te doen. Ook kinderen en tieners met uiteenlopende
problemen, met zelfs traumatische ervaringen worden er opgevangen. (10% van de aanvragen bij The Well zijn
van kinderen en tieners)
Corine Joensen zag eens het werk van een speltherapeut en was onder de indruk daarvan. In Thailand is ze
begonnen met een cursus speltherapie en zij heeft hun verlof in Nederland o.a. gebruikt door aan de
Christelijke Hogeschool Ede de cursus speltherapie af te maken. De CHE heeft voor haar een speciaal versneld
programma gemaakt! Zo kan zij straks in Thailand haar kennis en kunde inzetten voor speltherapie, dat door
The Well kan worden aangeboden. Niet alleen voor de gezinnen van de zendelingen, maar ook voor de lokale
bevolking! Wat betekent bovenstaand verhaal voor ons? Kunnen wij hier wat mee?
Volgende week lezen jullie daar meer over!!
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 93,40
Leefstijlthema groep1-8
Allemaal anders, iedereen gelijk.
Thema kleuters:
Thema groep 1: ‘Ik ga op de foto’
groep 2: ‘Ik ga op de foto’
Repetitie
Groep 6: Topo
Afwezig
Maandag: Meester Milan Maurer
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf Jolanda
de Haan en juf Burgina Smit, inval meester Milan
Maurer en meester Bart van Beuzekom voor groep 8a.

Deze week leren we:
Liedboek 218:8.
Huiswerk
Groep 4: Oefenen tafel van 8
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Nieuw op de website
Excursie groep 5a en 5b naar Loevestein

