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Adoptie:
In schoolweek 23 & 24 hebben we € 39,45 opgehaald voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:
Vraag het gewoon! (week 25)
Johannes 3:1-21; 7:45-52; 19:38-42
Nicodemus is een Farizeeër. Hij weet veel van de
heilige boeken, maar toch zit hij vol vragen.
Midden in de nacht gaat hij naar Jezus toe om
zijn vragen te stellen. Veel later, als de Farizeeën
Jezus naar het leven staan, neemt Nicodemus
het voor hem op. ‘Iemand kan pas veroordeeld
worden als hij ondervraagd is’, zegt hij. Toch kan
ook Nicodemus niet voorkomen dat Jezus sterft.
In het derde verhaal horen we hoe hij het lichaam
van Jezus begraaft, samen met Josef van
Arimatea.
Wat heb ik aan jou? (week 26)
Johannes 18:28-38; Matteüs 27:11-26; 27:57-66
Deze week horen we het verhaal van Pilatus. Hij
komt op een dag oog in oog te staan met Jezus,
nadat Jezus door de hogepriesters en Farizeeën
is opgepakt. Pilatus moet beslissen wat er met
Jezus moet gebeuren. Hij kan niets vinden waar
Jezus schuldig aan zou zijn. Hij krijgt een briefje
van zijn vrouw dat hij zich er niet mee moet
bemoeien. En toch levert hij Jezus over om te
worden gekruisigd.
Regels van de week:

Deze nieuwsbrief is voor twee weken. Op Maandag 30 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. Graag voor het einde van deze week.
Dinsdag 24 maart wordt Nora van der Veen 4 jaar oud. Zij zal dan officieel starten in
groep 1. Nora, wij wensen je veel speel- en leerplezier op De Tamboerijn.
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.
Zowel de jongens als de meiden van groep 8 hebben zich van hun beste kant laten
zien tijdens het Johan Cruyff toernooi. De jongens zijn er niet in geslaagd om door te
dringen tot de finales, maar de meiden wel en niet onverdienstelijk. Zij wonnen de finale en zijn de kampioenen van Gorinchem. Gefeliciteerd met deze mooie prestatie!
Avondvierdaagse:
Er is al veel over gesproken in de wandelgangen. Het zou toch jammer zijn wanneer wij als
school niet meer meelopen met de avondvierdaagse. Helaas hebben zich nog geen vrijwilligers aangemeld voor de organisatie van dit evenement bij ons op school. Wij houden ons
nog steeds van harte aanbevolen.
Mededelingen uit:
Groep 3:

Groep 5:

- Donderdag 19 maart gaan wij met groep naar de bibliotheek. Dit
bezoek is onder schooltijd.
- Op maandag 23 maart brengen wij een bezoek aan de brandweerkazerne, deze ochtend zullen wij niet gymmen.
- Op vrijdag 27 maart zal groep 5 deelnemen aan de nationale pannenkoekdag. Samen met enkele ouders zullen zij pannenkoeken
gaan bakken voor de bewoners van het zorgcomplex Steijndeld.
Zij zullen vervolgens tussen 12.00 en 13.00 uur ook een pannenkoek ‘meesnoepen’ in Steijndeld. Deze middag kunnen de kinderen dus afgemeld worden voor de TSO en komen zij ook niet
thuis eten.

Vakantierooster 2015/2016:
Hieronder vindt u de vakanties voor het volgende schooljaar:
Kinderen en hun sociale talenten:
Een keuze maken

Herfstvakantie

19-10-15 t/m 23-10-15

Kerstvakantie

21-12-15 t/m 01-01-16

Activiteiten:
Do 19/03: Groep 3 naar de bibliotheek
Ma 23/03: Groep 3 naar de Brandweerkazerne
Wo 25/03: Studiedag (alle kinderen vrij)
Vr 27/03: Groep 5 pannenkoekenfeest.

Voorjaarsvakantie

22-02-16 t/m 26-02-16

Paasvakantie

25-03-16 t/m 28-03-16

Meivakantie (incl Koningsdag en hemelvaartsdag)

25-04-16 t/m 06-05-16

Afwezige Medewerkers:
Do 19/03: Dhr. Niels Verbaas (middag)
Do 26/03: Dhr. Niels Verbaas

Ma
Di
Zo
Di

16/03:
17/03:
22/03:
24/03:

Marie Anne van Harten (7 jaar)
Babette Ritstier (7 jaar)
Phoe Sriburam (11 jaar)
Nora van der Veen (4 jaar)

2e Pinksterdag

16-05-16

Zomervakantie

11-07-16 t/m 19-08-16

Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

Di 24/03: Fiene van Honk (6 jaar)
Juf Margret van der Mooren
Do 26/03: Tom Heintz (8 jaar)
Za 28/03: Maurits Bernart (6 jaar)
Sophie Willemse (11 jaar)

