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Pasen en meivakantie
Tijdens de Paasdagen van vrijdag 2 t/m 5
april zijn de kinderen vrij. Ook is Koningsdag op 27 april een vrije dag. De meivakantie is van 3 mei t/m vrijdag 14 mei.

Bijbelrooster
Week 11: 15 t/m 19 maart 2021
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:2836
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25
-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42
Week 12: 22 t/m 26 maart 2021
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:914
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-48
De laatste maaltijd, Lucas 22:1-23
Week 13: 29 maart t/m 2 april 2021
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23
Het graf is leeg, Lucas 24:1-12
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35
Week 14: 5 t/m 9 april 2021
Het besluit van koning Cyrus, Ezra 1:1-11
Offers en fundamenten, Ezra 3:1-13
Tegenstanders, Ezra 4:1-24
Week 15: 12 t/m 16 april 2021
Mag dit wel?, Ezra 5:1 - 6:12
De tempel is klaar, Ezra 6:13-22
Nehemia gaat naar Jeruzalem, Nehemia
1:1 - 2:10
Week 16: 19 t/m 23 april 2021
God zal ons helpen, Nehemia 2:11-20
Bouwen en opletten, Nehemia 3-4
Ezra heeft een bijzonder boek, Nehemia
8:1-12
Week 17: 26 t/m 30 april 2021
Hooglied staat centraal

Voorjaar
Weer naar school
De kinderen mochten vanaf 8 februari weer naar school. Wij waren erg blij om
iedereen weer in gezondheid terug te zien. En we troffen het, want we konden
de eerste week op het schoolplein lekker met elkaar in de sneeuw spelen. Op
vrijdagmiddag gingen enkele groepen zelfs sleeën op de zandvlakte.
Ook waren wij trots op alle kinderen en ouders. ‘Er is thuis hard gewerkt.’
Oudercommissie nog super bedankt voor het verzorgen van een lekker ontbijtje voor alle kinderen op woensdag 3 februari.
In de week van 12 t/m 16 april houden wij contactgesprekken. Hiervoor krijgt u een uitnodiging.
Rookvrij
Sinds vorig jaar augustus zijn alle schoolpleinen verplicht rookvrij. Ons plein is dit al jaren, maar om
het duidelijker aan te geven hangen wij binnenkort een bord op.
Update
Er komt deze week geen aparte update. Er is voor het basisonderwijs niets veranderd. Wij merken
dat de kinderen op het moment snel verkouden zijn en hoesten. Vandaag waren er verschillende
ziekmeldingen. Dit is ook onze oproep: ‘Houd de kinderen bij corona gerelateerde klachten thuis.’
Neem graag het zekere voor het onzekere en laat ze pas weer naar school gaan wanneer de klachten voorbij zijn. Wanneer een kind of iemand anders uit het gezin getest wordt op het covid-19 virus,
horen wij het graag zo snel mogelijk wanneer de test positief was.
Personele zaken
Juf Marit is maandag 1 maart geopereerd. Ze is vorige week woensdag weer thuis gekomen en moet
nu vooral weer aansterken. Zij vond de lieve kaartjes en tekeningen die ze heeft gekregen, hartverwarmend. Wij hebben een leuke vervanger gevonden, Patrick Hilhorst. Hij stelt zich hieronder even
voor:
Hallo! Mijn naam is Patrick Hilhorst en ik ben 23 jaar. Ik woon op een
boerderij in Eén West, vlakbij het monumentenbos. Ik woon daar met mijn
ouders en drie broers.
Begin maart 2021 ben ik afgestudeerd aan de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs. Uiteraard wilde ik het liefst direct aan het werk. Ik kreeg de
mooie mogelijkheid om voor 5 dagen in de week in te vallen in groep 3 &
4. Tot nu toe doe ik dit met heel veel plezier en hebben we het heel erg
leuk in de klas. De kinderen hebben mij vanaf het begin heel goed geholpen wat erg fijn was.
Ik ben een sportieve jongen die veel van voetbal houdt. Zelf voetbal ik bij de voetbalclub s.v. Haulerwijk. Daarnaast vind ik het heel erg leuk om met mijn vrienden af te spreken en samen wat spelletjes te spelen.
Activiteiten
In de maanden maart en april gaan enkele activiteiten helaas niet door. Er is bijvoorbeeld geen
schaaktoernooi en ook het schoolvoetbal is afgelast. De kinderen van groep 1/ 2 gaan wel de vrijdag
voor Palmpasen door het dorp lopen. Een bezoek aan de ouderen mag dit keer helaas niet. Ook
vieren wij het Paasfeest, met als thema ‘Het wordt licht’, met elkaar op school. Tussen de middag
gaan wij op deze dag bij de lunch iets lekkers samen met de kinderen maken. De kranslegging is dit
jaar zonder genodigden. Op vrijdag 9 april gaan de leerlingen van de groepen 7/ 8 van Betrouwen en
de Oanrin samen, de tien mannen die gefusilleerd zijn in WOII, herdenken bij Allardsoog. Het wordt
gefilmd en de link wordt gedeeld op de websites van de scholen.
Op 23 april zijn de koningsspelen. Dit jaar is het zonder ontbijt. Wel zijn er sportieve activiteiten.

