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Kind op maandag.
Je zult zien
De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die
hij nog niet eerder gezien heeft. De radeloze Jaïrus komt bij Jezus
omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet het onmogelijke gebeuren.
Leesrooster:
De roeping van Matteüs, Matteüs 9:9-13
Het dochtertje van Jaïrus, Matteüs 9:18-26
Blinde mensen gaan zien, Matteüs 9:27-31

Parkeren bij school.
De afgelopen week hebben we weer klachten gekregen betreffende het
parkeren rondom school.
Vanwege het slechte weer was er meer autoverkeer rondom school en
werd er gezocht naar een parkeerplek zo dicht mogelijk bij de3 school.
Door de drukte werd er niet altijd even netjes geparkeerd en dit leidde
tot irritaties bij buurtbewoners en andere weggebruikers.
Daarom nogmaals een oproep om volgens de regels te parkeren
en de Lochtersweg voor school vrij te houden. Dit alles voor de
veiligheid van onze leerlingen en een goede verstandhouding met de
buren!
Geef deze informatie aub. ook door aan grootouders en oppas die
kinderen komen brengen en halen van school.

Klasse(n)concert.
De datum voor het schoolconcert in samenwerking met
muziekvereniging Advendo is vastgesteld op dinsdagavond 21
april, aanvang 19.00 uur. Het belooft weer een prachtig concert te
worden. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
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Voorleeswedstrijd.
Op onverklaarbare wijze is de uitnodiging voor de finale
van de gemeentelijke voorleeswedstrijd niet op de juiste
plek gekomen, waardoor de winnares van onze school
niet mee kon doen in het ZinIntheater. Heel vervelend
voor de vertegenwoordiger van onze school Sophie
Santema. Gelukkig werd er een oplossing gevonden
voor Sophie en mocht ze meedoen bij de gemeente
Wierden. Afgelopen woensdag vond die finale plaats in
het Kulturhus te Notter. Sophie heeft onze school daar
perfect vertegenwoordigd, maar helaas behoorde ze net
niet tot de winnaars. Sophie willen we bedanken voor
haar flexibiliteit, want het zal je maar gebeuren als je
zomaar in een andere gemeente moet voorlezen.
Sophie supergoed gedaan! Voor ons ben jij de
winnares!

Basketbal.
Tijdens de voorjaarsvakantie nemen twee teams deel aan het
basketbaltoernooi van The Valley Bucketeers. Er wordt met kleine teams
gespeeld en daardoor wordt het spel nog aantrekkelijker.
Spelers en begeleiders wensen we alvast veel plezier.

Gefeliciteerd.
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Isa

5
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Sterre

1
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Agenda.
Voorjaarsvakantie van 15 februari t/m 23 februari
19 februari

Scholen Basketbaltoernooi

24 februari

Luizencontrole

2 maart

Start project 75 jaar bevrijding

5 maart

OR-vergadering

10 maart

Nijverdalse Techniekdag – groep 8.

11 maart

Biddag

13 maart

NL-doet / Meander-doet

