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Belangrijke data:
Woensdag 13 maart:
Fruitdag
Inloopspreekuur
jeugdverpleegkundige

NATUUR LEUK!- NATUURLIJK!
Dinsdagochtend openden we met alle kinderen het
schoolproject op het plein. Wat was het leuk om te
ontdekken wie de echte Freek Vonk was. Juf
Jolanda speelde de rol zo overtuigend dat we nu al
de hele week Holiemolie horen.

.

Jarig de komende week:
Zaterdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

9 maart: Senna groep 5
9 maart: Jorden groep 4
11 maart: Breanna groep 5
12 maart: Sem groep 8
13 maart: Lucia groep 7
15 maart: Sofie groep 1/2 A

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Bij het grote project hoort ook een tentoonstelling
als afsluiting. Het staat al in de kalender, dit is op
woensdagavond 27 maart.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Personeelszaken
• Juf Annemarie 1/2c is vanwege een
longontsteking een paar weken ziek
geweest. Ze is heel blij dat ze maandag
weer aan het werk kan.
•

Juf Marja 1/2a zal vanaf volgende week af
en toe een uurtje op school zijn. Daar zijn we
natuurlijk heel blij mee. Nog geen
groepstaken, maar wel fijn dat de kinderen
haar weer zien.

•

Juf Nel is de komende week de hele week
afwezig.

•

I.v.m. een crematie zal juf Rianne er dinsdag
niet zijn. Juf Janneke staat maandag en
dinsdag voor groep 3.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Inloopspreekuur
Woensdag is er inloopspreekuur van de GGD. De
jeugdverpleegkundige is om 8.30 uur aanwezig. Zij
zit dan in de kamer van juf Nel.

Mediatoren:
Angel en Megan

Levensbeschouwelijke vorming
De 40 dagen tijd is op woensdag 6 maart
begonnen. Het is de periode van veertig dagen
voorafgaand aan Pasen. Deze periode wordt ook
wel de “lijdenstijd” genoemd.
In de verhalen lopen we de komende weken mee
met Jezus en zijn vrienden, op weg naar Jeruzalem,
een weg die ook gepaard gaat met allerlei emoties.
Verdriet, angst, blijdschap, leugen, ontkenning,
maar uiteindelijk Hosanna!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Naschoolse activiteiten

Maandag 11 maart
➢ Kleuterkliederen, groep 1 en 2
➢ Creatief Programmeren, groep 6 t/m 8
Dinsdag 12 maart
➢ Schaken, groep 3-5
Donderdag 14 maart
➢ Slacklinen, groep 3 t/m 5
➢ Rots en water, groep 5 en 6
Vrijdag 15 maart
➢ Er zijn geen naschoolse activiteiten, de laatste
les van “Wie is de mol” is verplaatst naar 22 maart.

Kijkt u ook nog even in GRAS voor de
andere activiteiten, er komen nog leuke activiteiten
tot de zomervakantie, en er zijn nog plaatsen vrij.

http://www.hetbaken.nl/ouders/Paginas/Gras.aspx
Heeft u vragen over inloggen of aanmelden dan
kunt u contact opnemen met Luchiena Rijken,
luchiena.rijken@agora.nu
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nieuws van buiten

Ruimte over in je huis en je hart?
Op dit moment zijn er in Amsterdam 900
pleeggezinnen actief, in de Zaanstreek zijn dit er
ongeveer 175. Voor kinderen die (tijdelijk) niet
meer thuis kunnen wonen zoekt Stichting Timon
met spoed christelijke pleegouders in de
Zaanstreek.
Daarom organiseert Timon een vrijblijvende
informatieavond over pleegzorg op dinsdag 21
mei vanaf 19.45u in de Zaankerk in Zaandam.
Geef je op via www.deeljethuis.nl.

