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Bijbelrooster 
Week 11 ■ 09/03 - 13/03    Als het donker wordt 
Matteus 14: 13-33 en 16: 13-20 
Als het donker wordt vragen de leerlingen zich af waar ze eten kunnen kopen voor de vele mensen 
die bij hen zijn. Jezus vertrouwt op God – dat is meer dan genoeg. Later in de nacht komt hij over het 
water naar de leerlingen toe. Petrus weet dat Jezus de Messias is. Jezus vertelt dat het donker zal 
worden, dat hij moeilijke dingen zal meemaken. Lied van de week: Opw. Kids: Hij alleen 

Week 12 ■ 16/03 - 20/03    Dit is geen droom  
Matteüs 16: 21-28, 17: 1-13 en 17: 24-27  
In de verhalen van deze week gebeuren onwerkelijke dingen. Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de 
komst van de Mensenzoon zullen meemaken. Op een berg verschijnen Mozes en Elia aan hem. En 
Petrus moet een vis gaan vangen waar een munt in zit. Het lijkt soms wel een droom, maar dat is het 
niet: Dit is Gods werkelijkheid. Lied van de week: Heer U kent mij als geen ander. 

 

 

 
Jarigen 
De komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:     
Mauro Overbeeke 10 maart groep 5 
Liz Zimmerman  11 maart groep 3 
Mick Meenks  11 maart groep 4 
Merel Meilink  11 maart groep 8 
Naomi de Goeijen 14 maart groep 4 
Jort Frazer  15 maart groep 4 
Noor ter Weel  17 maart groep 4 
Suus ten Brinke  17 maart groep 6     
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele gezellige dag gewenst! 
 
Nieuwe leerling 
Groep 1 heeft weer een paar stoelen erbij gezet, dit keer voor  
Amara Hofman, Roos Oosterveen en Inke Groot Koerkamp. Leuk dat jullie bij 
ons op school zijn! 
 
Biddag 
Woensdag, 11 maart, vieren wij biddag in de Gereformeerde kerk aan de Rijssenseweg. De kinderen 
moeten gewoon om 8.30 uur op school zijn. Na de kerkdienst kunnen de kinderen bij de kerk ( rond 
10.15/10.30 uur) worden opgehaald. Als ouder bent u natuurlijk van harte welkom. Voor niet 
schoolgaande kinderen is er oppas aanwezig. 
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Biddag (levensmiddelen)  
De inzameling van levensmiddelen etc. is nog steeds mogelijk. In de app staat de lijst met mogelijke 
artikelen onder de tegel Roerigheden.  

 
 
 
Geboorte 
Silvio en Mauro Overbeeke hebben een broertje gekregen; Danilo. 
Wij feliciteren de familie Overbeeke met hun zoon en broertje. 
 
 
 
 

klusdag 
Zaterdag 14 maart is er de jaarlijkse Klusdag. U kunt zich nog steeds opgeven. Dat kan via de app: 
onder de tegel Nieuws. We hopen op een mooie opkomst!  
  
Wiesneus  
Vanmorgen hebben alle kinderen een exemplaar gekregen van het blad “Wiesneus”. Als school 
vinden we het belangrijk om ook ‘onze’ streektaal in ere te houden. Mede dankzij de film “de 
beentjes van St. Hildegard” krijgt het Twents volop aandacht. Een goede zaak. Ook taal maakt een 
onderdeel uit van ons cultureel erfgoed.  
Ik hoop dat u en de kinderen van het blad genieten.  
Dit bericht kunt u hieronder ook lezen in het Twents. Mijn dank aan Gerrit Dannenberg!!  

  

Vanmorn hebt alle keender een exemplaar ekreegn van het blad Wiesneus.  
As schole veende viej het belangriek um ook oons eagen plat in eare te hooldn.  

Vuural ook duur ’n film “De beentjes van St. 
Hildegard” krig het Tweants volop andach. Ne hele goo zaak. Ook taal is 
oonderdeel van oons cultureel aarfgood. Ik hoppe det iej en de keender wille 
hebt an dit blad.  
 
oproep 
De verkeersouders zijn nog op zoek naar ouders die op donderdagmorgen 9 april willen ‘posten’ 
tijdens het Verkeersexamen Praktijk voor groep 7. Voor meer informatie kunt u terecht bij Rianne 
Nijsink: riannelammers@hotmail.com   
  
  
 
 

mailto:riannelammers@hotmail.com


Roerigheden 

 
 
 

  
Beste ouders,  
Inmiddels heeft het virus ook onze omgeving bereikt (Borne). Alle Wierdense scholen hebben 
onderling contact om hun berichtgeving daarover op elkaar af te stemmen.  
Het is goed, dat u op de hoogte bent van de maatregelen die er te nemen zijn. Geadviseerd wordt 
om de handen regelmatig te wassen; hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog; het 
gebruik van papieren zakdoekjes.  
Daarbij ga ik uit van de richtlijnen van het RIVM en de GGD.  
Daarom voeg ik twee linkjes toe die verwijzen naar de Rijksoverheid en een bericht van RTV Oost 
over de Bornse situatie.  
  
  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-
coronavirus-en-onderwijs  
  
https://www.rtvoost.nl/nieuws/326871/Corona-in-Borne-basisscholen-geven-instructies-aan-
ouders-leerlingen  
  
Uiteraard zal ik u op de hoogte houden als er ontwikkelingen zijn.   
Mocht er iets zijn wat van belang is voor school, neem gerust contact op!  
Martin  
 

 
 
 
 
Agenda 
Maandag 9 maart  oud papier 
Dinsdag 10 maart oud papier 
Woensdag 11 maart biddag 
Zaterdag 14 maart NL doet/klusdag 
Woensdag 18 maart ’s morgens kijken alle leerlingen naar de kleutermusical 
    ’s avonds kijken de ouders van groep 1 en 2 naar de musical 
    Schoolvoetbal voor groep 5 en 6 
Donderdag 19 maart Roerigheden 
Maandag 23 maart oud papier 
Dinsdag 24 maart oud papier 
Woensdag 25 maart inloop kinderen en ouders 
    Schoolvoetbal groep 7 en 8 
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