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Bijbelse themaweek over Daniël – Trouw aan de Heer
In de Bijbelse themaweek, die van 21 t/m 27 januari wordt gehouden
mogen we met de kinderen nadenken over de verhalen van Daniël.
Daniël en zijn vrienden zijn meegenomen naar Babel. Koning
Nebukadnessar wil van deze belangrijke Joodse jongens goede
Babylonische paleisknechten maken. In drie jaar leren ze de
Babylonische wetenschap, gewoonten en godsdienst kennen. Ze moeten
daaraan meedoen; zelfs hun namen worden veranderd. Ze verwijzen nu
naar de goden van Babel. Daniël en zijn vrienden blijven de HEER dienen:
ze willen eten wat volgens de Gods wetten goed is. Hun kamerheer geeft
hun een kans alleen groenten te eten. God laat zien dat Hij trouw aan
Hem zegent.
Gelovige jongeren voelen
zich op school en op
andere plaatsen wel eens
eenzaam. Veel
leeftijdgenoten hebben
niets met God en Jezus.
Naar de kerk gaan is iets
van oude mensen,
achterhaald. Je doet toch
gewoon wat je zelf goed vindt, niet wat een god ergens in het heelal
vraagt?

Agenda
21 t/m 25 jan. Bijb. Themaweek
27 jan. Afsluitende kerkdienst in
Rehoboth
21 jan. t/m 1 febr. toetsweken
CITO
29 jan. Afsluiting 2e Jeelo
project “Veilig helpen”
5 febr. open middag
15 febr. winterrapport
20 en 21 febr.
spreekmiddag/avond
25 febr. t/m 1 maart:
Voorjaarsvakantie
5 maart: Hoofdluiscontrole
13 maart: kinderdienst biddag
18 maart: ouderavond over
Kwink

Zo’n gevoel moeten Daniël en zijn vrienden nog sterker hebben gehad,
toen ze de gevolgen van de overwinning van Nebukadnessar op Israël
merkten: weggevoerd naar Babel, hun toekomst is die van een
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Babylonische topambtenaar, nieuwe namen die verwijzen naar de goden
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van Babel, geen respect voor de wetten van Israëls God. Daniël stelt een
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duidelijke grens: hij wil trouw blijven aan de HEER en eet alleen wat in

iedereen zich veilig voelt.

is:

Wij

zorgen

diens ogen rein is. En het resultaat is verbluffend: trouw aan de HEER
maakt hen de besten.
De afsluitende kerkdienst is op zondag 27 januari om 11.00 uur in
Rehoboth. We hopen daar alle kinderen te zien!
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We doen het samen! – over ouderbetrokkenheid en CITO
Eind januari mogen de kinderen weer laten zien wat ze geleerd hebben
bij het maken van de CITO-toetsen. Wilt u er als ouder/verzorger voor
zorgen dat ze uitgerust en met een goed ontbijt achter de kiezen op
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school komen? Dat is ook ouderbetrokkenheid, ervoor zorgen dat de
omstandigheden zo zijn dat je kind in staat is het beste van zichzelf te
laten zien. Dat geldt eigenlijk gedurende de hele schooltijd maar in deze
toetsweken willen we daar weer even extra de aandacht op vestigen. Op
school doen we er alles aan om zoveel mogelijk rust te creëren, zodat de
kinderen geconcentreerd kunnen werken. Zo hopen we dat ieder kind op
zijn/haar eigen niveau groei kan laten zien.
Zo zijn school en thuis nauw met elkaar verbonden. Een mooie uitspraak
hierover is: “Kinderen nemen thuis in het hart mee naar school en school
in het hoofd mee naar huis”. Wat fijn dus als er thuis aandacht is voor de
werkjes die je meeneemt en als ze een poosje opgehangen worden. Je
hebt er toch je best voor gedaan! Leuk als je aan tafel even kunt vertellen
wat je hebt geleerd tijdens de projecten van Jeelo of dat je opeens die
lastige sommen snapt.
Oprechte belangstelling die iets verder gaat dan: “Hoe was het vandaag?”
is echt heel belangrijk! Zo leren kinderen dat hun ouders school en leren

Welkom
In januari is Rick van Omme bij
ons op school gekomen in groep
1. Hij is het broertje van Sam uit
groep 3. Gezellig dat je er bent
Rick en heel veel plezier op onze
school!

in de breedste zin van het woord belangrijk en waardevol vinden.

Jeelo
Het project waar we nu aan werken “Veilig helpen” wordt afgesloten op
dinsdagmiddag 29 januari. De kinderen krijgen dan een diploma “Veilig
helpen”. U bent vanaf 13.45 uur welkom in de centrale ruimte van de
school. Daarna is er nog gelegenheid om met de leerlingen in de eigen
klas te kijken.
Het volgende project start op maandag 11 februari en gaat over: “Beleven
van onze planeet”. U vindt meer informatie hierover in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Kwink
Momenteel zijn we met Kwink aan het leren over dat iedereen
verschillend is en mag zijn. Daar mag je blij om zijn. Wat zou het
ontzettend saai zijn als iedereen hetzelfde was en hetzelfde leuk vond.
Het is de kunst om verschillen te waarderen.
Vraagt u er thuis ook naar?

Aanbod CJG
Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) biedt verschillende cursussen en
workshops aan. In de bijlage vindt u een flyer met het aanbod.

Onze jarigen…
In de maand januari is er slechts
één kind jarig:
16 jan. Sil van Rinsum
Van harte gefeliciteerd!
Met vriendelijke groet,
namens het team van de PBS,
Marja Moggré
Prinses Beatrixschool
Postweg 15
3794 MJ De Glind
Telefoon: 0342 451458
E-mail: info@pbsdeglind.nl
Website: www.pbsdeglind.nl

Prinses Beatrixschool
Postweg 15
3794 MJ De Glind
Telefoon: 0342 451458
E-mail: info@pbsdeglind.nl
Website: www.pbsdeglind.nl

