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Kind op maandag.
Jouw taak voor vandaag
Jezus geeft zijn leerlingen een bijzondere taak: Ze gaan op weg om over Gods koninkrijk te
vertellen. Later geneest Jezus op sabbat een man met een verschrompelde hand. Is dat wel een
taak voor deze dag? Jezus vertelt ook over de zaaier. Zoals zaad in goede grond kan groeien, kan
Gods liefde ook groeien als wij mensen het goed ontvangen.
Leesrooster:
Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit, Matteüs 10:1 – 11:1
De zaaier, Matteüs 13:1-9
Het koninkrijk van de hemel, Matteüs 13:44-52

Ouderbrief Kind op Maandag.
Beste ouders/verzorgers,
Elke ochtend is een klein wondertje. Want hoe donker de nacht ook
geweest is, toch komt de zon weer op voor een nieuw begin. In deze
weken zingen we een lied waarin dat als volgt verwoord wordt:
De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.
Met Pasen horen we het verhaal van de dood van Jezus. Midden op de dag werd het donker in het
hele land, en het leek voor de vrienden van Jezus alsof het nooit meer licht zou worden. Maar op
de derde dag gebeurde het wonder: De steen voor het graf werd weggerold. Zo liet God zien dat
Hij altijd een nieuw begin maakt, zelfs na de donkerste nacht.
We gaan op weg naar Pasen met het thema ‘Wakker worden!’ De verhalen uit de Bijbel schudden
mensen wakker. Ze laten zien hoe mooi en hoopvol het leven kan zijn. In de verhalen gebeuren
ook nare en verdrietige dingen. Het lijkt haast wel een nachtmerrie. Maar de Bijbel vertelt dat een
nachtmerrie nooit het laatste woord heeft. God maakt mensen wakker, zoals Hij ook Jezus wakker
riep op de derde dag.
We wensen u en de kinderen alvast een vrolijk Paasfeest!
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Project ‘75 jaar bevrijding’
Maandag starten we in school met het project over 75 jaar
bevrijding. Er zijn allerlei werkvormen bedacht om dit belangrijke
moment in onze geschiedenis te herdenken. De komende
6 weken zal de school langzaam veranderen in een gebouw met
een feestelijke aanblik. Het project wordt opgestart met het
ontsteken van het bevrijdingsvuur en op 8 april besluiten we het
project met een tentoonstelling in school waarvoor iedereen
wordt uitgenodigd.
Bijzondere aan dit project is dat we ook de buurt proberen te betrekken bij onze feestelijkheden.
Hopelijk slaat het enthousiasme van de leerlingen over naar de buurt en krijgt de hele buurt een
feestelijke aanblik.
Als bijlage ontvangt u bij deze Meandert(h)aal een brief waarin verder wordt uitgelegd hoe het
project gaat verlopen. De komende weken krijgt u steeds een update van ons.
Voor groep 7 en 8 is het project gisteren eigenlijk al begonnen. Deze groepen gaan meewerken
aan de herdenking van het bombardement op Nijverdal. Deze herdenking wordt gehouden op
zondag 22 maart om 11.00 uur in het Huis van Cultuur en Bestuur.
Gisteren kregen ze het verhaal over het bombardement te horen van mevr. Geugies ( 85 jaar). Zij
was met haar ouders in het bos toen de vliegtuigen de bommen lieten vallen op het centrum van
Nijverdal. Haar oma overleefde het bombardement niet, omdat ze op weg naar de schuilkelder
werd getroffen door een bomscherf in haar hart. Een aangrijpend verhaal waar de leerlingen
muisstil naar luisterden. Na het beantwoorden van vragen gingen de leerlingen aan het werk.
Iedereen kleurde een vlinder als symbool voor één van de 73 slachtoffers. Bij iedere vlinder was
ook een strookje met een kort verhaal en foto van het slachtoffer. Foto’s van kinderen, gezinnen en
ook van de opa van juf Anja. Ook hij kwam tijdens het bombardement om het leven.
Een verhaal dat nooit vergeten mag worden, komt zo wel heel dicht bij.

Parkeren bij school.
In de vorige Meandert(h)aal is geschreven over de parkeersituatie rondom school. Als bijlage
ontvangt u de verkeersfolder die door de verkeerscommissie is ontworpen in overleg met
gemeente en politie. De wenselijke situatie betreffende het parkeren is daarin duidelijk beschreven.

Jaargang 6 - nummer 23 – 28 februari 2020

Basketbal.
Onze beide basketbalteams hebben een
aansprekend toernooi gespeeld tijdens de
voorjaarsvakantie. Leuke wedstrijden die
gespeeld werden door enthousiaste
sportieve leerlingen met soms positief
resultaat. Supporters en begeleiders willen
we bedanken voor hun aanwezigheid en
inzet.
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Agenda.
2 maart

Start project 75 jaar bevrijding – 11.30 uur schoolplein

5 maart

OR-vergadering

10 maart

Nijverdalse Techniekdag – groep 8.

11 maart

Biddag

13 maart

NL-doet / Meander-doet

Overige berichten.

