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Trefwoord 

Volgende week starten we met het nieuwe thema: ‘Sterken’ met als weekthema: ‘Sterker maken’. 

Mensen kunnen in situaties komen waarin ze kwetsbaar zijn. Omdat ze klein, bang of verdrietig zijn 

of het op een andere manier moeilijk hebben. In de openingsweek verkennen de kinderen dergelijke 

situaties en onderzoeken ze óf en hoe mensen elkaar kunnen versterken. 

In een tijd dat de eerste christenen bedreigd en onderdrukt worden door de Romeinen, steekt 

Johannes ze een hart onder de riem. Hij schrijft brieven naar de christengemeenten waarin hij over 

zijn dromen vertelt. Dromen waarin een vrouw en een kind strijden tegen een draak en een monster. 

Om uiteindelijk te winnen. 

 

Regel van de week 

De komende weken besteden we extra aandacht aan: 

 

De stoeprand en de vensterbank laten we vrij. 

 

 

Online oudergesprekken  

Deze week en begin volgende week zijn de online – oudergesprekken naar aanleiding van de 

rapporten.  

  

Buitenlesdag 

Dinsdag is de jaarlijkse buitenlesdag. Elke groep zal wat extra buitenactiviteiten organiseren. We 

hopen dat het mooi weer wordt.  

 

De Wegwijzer – “Schooliebag” 

Normaal gesproken zou dinsdag 6 april onze Open Dag zijn geweest. Helaas is dat dit jaar niet 

mogelijk. Op zo’n dag hopen we ook altijd een aantal ouders met kinderen van drie jaar te 

ontmoeten. Voor deze groep hebben we een alternatief bedacht: de Wegwijzer-Schooliebag.  

Dat is een fraai versierd tasje met allerlei leuke dingen voor jonge kinderen en hun ouders. Zo zitten 

er o.a. kleurplaten, potloodjes, een knutselwerkje, een folder en tegoed-bonnen (om mee te gymmen 

of spelen met groep 1) in.  

We vragen u, als ouders, deze tasjes gericht te geven aan gezinnen die wellicht belangstelling hebben 

voor ons kindcentrum; buren, vrienden of gezinnen in uw omgeving met een kind van 3 of bijna 3 

jaar. U kunt een Schooliebag ophalen bij school en doorgeven aan een “nieuw” gezin.  

De tasjes zijn vanaf 13 april beschikbaar.  Helpt u mee? 

 

Agenda 

7 – 13 april – 10 -minutengesprekken (online)  

13 april - Buitenlesdag 

19-21 april – eindtoets groep 8 (Route 8)  

23 april – (alternatieve) Koningsspelen zonder koningsontbijt 

26 april – 7 mei – april/meivakantie 

11 mei – vergadering ouderraad 

12 – 13 mei – Hemelvaartsdag + vrijdag vrij 

19 mei – vergadering medezeggenschapsraad 

24 mei - Pinkstermaandag 

 

 

 


