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ROFFELTJE

>

Directie
Grenzen verleggen
Het verhaal van Pasen
stelt ons op de proef:
een mens die opstaat uit de dood
dat is toch bijna niet te vatten?
En toch ……….
Een mens die opstaat
om een ander te beschermen,
te helpen of te bevrijden,
daar kunnen we ons
wél iets bij voorstellen!

Dat we het lef mogen hebben
om onze grenzen zo te verleggen
dat we – als het nodig is –
over onze eigenangst heen durven stappen
en voor een ander opkomen
Naar een gedicht uit ‘Een rode draad’
Greet Brokerhof – van der Waa

Met trots presenteren we deze week onze nieuwe website. Hij is nog niet helemaal klaar, maar ziet
er al wel heel mooi uit. De teksten worden de komende tijd goed nagelopen en er komen nog wat
nieuwe foto’s op. De website is voor ons veel makkelijker te onderhouden dan de oude. De
groepspagina’s kunnen daardoor door de eigen leerkrachten worden onderhouden en hoeft er niet
langer een beroep te worden gedaan op onze ICT-er, Jan-Willem van Braak. Ook voor u is er een
verandering. De Roffel, onze nieuwsbrief, krijgt u tweewekelijks op uw e-mailadres. Die emailadressen werden ook door Jan-Willem bijgehouden. Elke keer, als een e-mailadres veranderde,
moest hij die verandering doorvoeren. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de Roffel ligt
vanaf nu bij u. Op de websitepagina onder “Roffeltje” kunt u uw e-mailadres achterlaten, op
‘aanmelden’ en vervolgens op ‘verstuur’ klikken en u krijgt de Roffel elke twee weken op uw emailadres bezorgd.
De kinderen van groep 8 zijn deze week bezig met de Citotoets. De sfeer in de groep is ontspannen
en ik heb daarom ook vertrouwen in een goede afloop. De uitslag krijgen we in week 20.
Morgen zijn de koningsspelen op het terrein van voetbalvereniging EFC. De weersverwachtingen zien
er aardig uit. We beginnen met een ongetwijfeld smaakvol koningsontbijt op school. Daarna zal het
feest losbarsten voor de groep 2 t/m 4, ’s middags voor de groepen 5 t/m 8.
Daarna is het vakantie. We zien elkaar hopelijk weer op maandag 11 mei. Tot dan.
Hielke Sybesma
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Edukans /actie Schoenmaatjes
Vorige week kregen we een bedankbrief binnen van Edukans:
Mede dankzij uw inzet hebben wij dit jaar vele kinderen in onder andere Ghana, Irak en Moldavië blij
kunnen maken met schoolspullen en speelgoed. 105.693 schoenendozen gingen op weg naar
schoenmaatjes, die de cadeaus heel goed kunnen gebruiken. Geweldig!
Daar willen we u natuurlijk voor bedanken.
Mooie foto`s en filmpjes van het uitdelen vindt u op:
www.edukans.nl/schoenmaatjes.
Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet en tot de volgende Schoenmaatjes!
Hartelijke groet,
Johan van der Pols
Coördinator Edukans Schoenmaatjes

Family Factory
De kledingbeurs van vorige week heeft € 356,50 opgebracht!!
Iedereen bedankt voor het kopen en inleveren van kleding. Fijn dat er weer gevulde kasten zijn en
vele blije gezichten. De kleding die over was is opgehaald door Margreet Timmer. Zij zet zich in voor
een project in Albanië via de Voedselbank en organisatie "Gevangenen zorg Albanië".
Afgelopen vrijdagavond was de activiteit Cops
and Robbers, speciaal voor groep 6 en 7. Bij deze
Ouder-Kind-Activiteit gingen ouder en kind
samen op één fiets door de wijk op zoek naar
boeven die gevangen moesten worden. Het was
een leuke avond!
Dinsdagavond 9 juni organiseren wij de
workshop "De Grote Oversteek" speciaal voor
kinderen en ouders van groep 8. Dit is een
activiteit die gaat over de overgang van de
basisschool naar de middelbare school en alles
wat daar bij komt kijken. Verdere info volgt nog.
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Zaterdag 13 juni staat "Samen Smullen" voor groep
1 en 2 gepland. Hopelijk hebben net zulk prachtig
weer als vorig jaar en kunnen we heerlijk met z'n
allen ontbijten op het kleuterplein. Verdere info
volgt nog.

Belangrijke data
Datum

Activiteit

24 april

Koningspelen

27 april t/m 8 mei

Meivakantie

13 mei

Schriften mee

14 en 15 mei

Hemelvaartsvakantie

18, 19 en 20 mei

Schoolkorfbaltoernooi Dindoa

19 en 21 mei

10-minutengesprekken

25 mei

2e Pinksterdag

1 t/m 4 juni

Avondvierdaagse

5 juni

Studiedag. Alle kinderen vrij.
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