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Adoptie:
In schoolweek 22 hebben we € 25,45 opgehaald
voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:
‘Ik dacht dat ik je kende’ (week 23)
Lucas 2:40-52; Johannes 2:1-11 en 19:25-27
Maria is de moeder van Jezus, zij kent hem al
vanaf het allereerste begin. Maar misschien
heeft ze zich ook weleens afgevraagd: Hoe goed
ken ik hem eigenlijk? De weg die Jezus ging was
zelfs voor haar niet altijd te volgen. Ze raakte
hem kwijt toen hij als twaalfjarige naar de tempel ging. Ze was erbij toen Jezus water in wijn
veranderde, bij de bruiloft in Kana. Uiteindelijk
moest ze toezien hoe haar zoon stierf aan het
kruis.
Een echte vriend (week 24)
Matteüs 14:22-33; 16:23-28; 16:30-35
Petrus is een vriend van Jezus. Toen hij hem voor
het eerst zag, is hij hem meteen gevolgd. Deze
week horen we een paar verhalen over wat hij
met Jezus heeft meegemaakt: hoe Jezus over
het water naar hem toe liep en hem riep; hoe
Jezus hem de rots noemde. Maar we horen ook
hoe Petrus uiteindelijk zei: ‘Ik ken die man niet.’
Regels van de week:

Deze nieuwsbrief is voor twee weken. Op Maandag 16 maart verschijnt de volgende editie.
Mededelingen:
Voor de vakantie ontvingen de kinderen de schoolfoto. U heeft de keuze om de foto’s
te houden, dan dient u het machtingsformulier op school in te leveren. Mocht u niet
tevreden zijn over de foto’s dan kunt u het ongeopende setje weer op school inleveren. In mijn kantoor vindt u een box voor het machtingsformulier of het setje foto’s.
Vrijdag 13 maart bereikt Jens Advocaat de leeftijd van 4 jaar. Hij zal dan starten in
groep 1. Jens, wij wensen je veel speel- en leerplezier op De Tamboerijn.
Juf Nanine Riemens (groep 4) zal deze week voor het laatst in groep 4 lesgeven. Hierna gaat zij met zwangerschapsverlof. Wij bedanken juf Nanine voor haar inzet in
groep 4 en wensen haar een mooie en fijne periode toe.
Binnenkort (17 maart) gaat ook het zwangerschapsverlof van juf Nanine Muys (groep
5 en 3) in. Juf Lieske Vos zal de vervanging op zich gaan nemen.
Ook juffrouw Esther Westra (groep 3) is in blijde verwachting. Zij zal nog voor het einde van dit schooljaar met zwangerschapsverlof gaan
Op maandag 23 maart zal juf Marjan Zwart (groep 1) geopereerd worden aan haar
knie. Het is nog niet duidelijk hoe lang het herstel zal gaan duren.
Avondvierdaagse:
De afgelopen jaren heeft de oudercommissie de organisatie van de avondvierdaagse op zich
genomen. Om verschillende redenen hebben zij aangegeven dit niet meer te willen organiseren. De grootste reden is dat we van de organisatie niet meer mogen starten vanaf het
schoolplein. Ook het team heeft aangegeven dat zij het niet zien zitten de organisatie weer
op zich te nemen.
Wij zijn daarom op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die de komende jaren de
Avondvierdaagse willen organiseren. Wanneer er geen ouders zijn die dit willen verzorgen,
dan zullen wij in 2015 niet meelopen als school.
Mededelingen uit:
Groep 1 en 2:

Kinderen en hun sociale talenten:
Voor jezelf opkomen.
Activiteiten:
Wo 04/03: Johan Cruyff toernooi dames gr 7/8
Wo 11/03: Groep 7/8 fietsen mee (GIPS-project)
Wo 11/03: Johan Cruyff toernooi heren gr 7/8

- Woensdag 4 maart starten wij in de gymzaal aan het Heerenlaantje.

Groep 3:

- Dinsdag 3 maart a.s. willen wij popsokken maken. Wanneer je
thuis een oude sok hebt, wil je deze dan meenemen. Heb je geen
oude sok, dan is dit geen probleem.

Groep 7/8:

- Op woensdag 11 maart gaan wij naar het Lingewijkgebouw voor
het GIPS-project (een project over handicappen). Alle kinderen
worden deze ochtend met de fiets op school verwacht. Wij hebben
nog twee begeleiders nodig.

Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

Afwezige Medewerkers:
09/03-13/3: Dhr. Leo de Leeuw
10/03-12/3: Juf Margret v/d Mooren
Di 10/03: Dhr. Niels Verbaas (ochtend)
Do 12/03: Dhr. Niels Verbaas

Di 03/03: Samuël Gba (4 jaar)
Do 05/03: Evan Watkins (10 jaar)
Za 07/03: Lars Luchtmeijer (9 jaar)

Do 12/03: Benthe Baan (6 jaar)
Do 12/03: Jasper Troost (12 jaar)
Vr 13/03: Jens Advocaat (4 jaar)

