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Bijbelse themaweek over Esther – God is erbij
In de Bijbelse themaweek mochten we met de kinderen nadenken over het
levensverhaal van Esther. Een meisje dat koningin werd en zo haar volk
kon redden van de dood. Daarvoor had ze veel vertrouwen nodig op God,
want het was niet makkelijk om naar de koning te gaan als je niet was
uitgenodigd. Je zette dan je leven op het spel. Dat deed Esther, gesteund
door de gebeden van alle Joden in Susan. God gebruikte Esther zo om
haar volk te redden. Esther lijkt op de Heere Jezus. Hij gaf Zijn leven om
onze schuld te dragen. Zo mogen wij als nieuwe mensen leven tot Zijn
eer. We sloten de Bijbelse themaweek af met een mooie dienst in
Rehoboth. Ds. Verheij vertelde over het vertrouwen van koningin Esther
op God. Ook wij mogen op God vertrouwen en weten dat Hij altijd bij ons
zal zijn, ons leven lang.

Agenda
6 febr. open middag
9 febr. winterrapport
21 en 22 febr. spreekavond
26 febr. t/m 2 maart:
Voorjaarsvakantie
5 maart: Hoofdluiscontrole
14 maart: kinderdienst biddag
19 maart: ouderavond over
ouderbetrokkenheid
29 maart: Paasviering
30 maart t/m 2 april: Goede
Vrijdag en Pasen

Welkom
In januari is Dilano Kirchhoff bij
ons op school gekomen in groep
3.

Hij

woont

in

gezinshuis

We doen het samen! – over ouderbetrokkenheid

Evemar. Gezellig dat je er bent

Na de CITO-toetsen in januari breekt er nu weer een wat rustigere maand

Dilano en heel veel plezier op

aan. De toetsen worden geanalyseerd en de leerkrachten proberen de

onze school!

kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau weer verder te helpen in
hun ontwikkeling. Wij doen daarvoor ons uiterste best maar uw
betrokkenheid daarbij is van groot belang!
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat ouderbetrokkenheid
de schoolontwikkeling van de kinderen positief beïnvloedt. U moet dan
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denken aan betere schoolprestaties, een positievere houding t.o.v. leren
en socialer gedrag t.o.v. medeleerlingen en volwassenen.
Kinderen kunnen pas tot leren komen als er een stabiele en veilige
thuisomgeving is waarin goede voorbeelden worden gegeven.
Dus het is fijn als u met uw kinderen op een positieve manier over school
praat,

interesse toont in wat ze doen, hen begeleidt bij het
maken van huiswerk, hun vertelt hoe belangrijk het

Regel van de maand
De regel van de maand voor
februari

is:

Wij

zorgen

dat

iedereen zich veilig voelt.

is om door te zetten en ergens je best voor te
doen, hen stimuleert en vaardigheden met hen
oefent

die

ze

nog

lastig

vinden.

Als

ouders/verzorgers bent u goud waard voor de
ontwikkeling van uw kind! Daarom vinden we
het van belang om samen op te trekken en
belangrijke informatie over en weer uit te
wisselen.
We zijn ook heel blij met ouders die hun kwaliteiten, tijd en energie
inzetten voor de school bij allerlei activiteiten.
Geweldig bedankt!

hadden

In de maanden december en
januari

hebben

de

volgende

kinderen hun verjaardag gevierd:
04 dec. Luuk van Omme
o6 dec. Jayden van Dijk
25 dec. Emmelie van Donkelaar
16 jan. Sil van Rinsum

Projectavond
Wat

Onze jarigen…

we

een

gezellige

projectavond, afgelopen donderdag met

Van harte gefeliciteerd!

heerlijke hamburgers, de prachtigste en
lekkerste taarten en koeken, een echte
veiling met een super veilingjuf(!) en niet
in de laatste plaats mooie werkstukken
van de kinderen over “het inrichten van
je eigen omgeving”.
Kaarten,

plattegronden,

maquettes,

informatie van en over de gemeente, er
was heel wat te zien en te vertellen.
De opbrengst van de projectavond is
voor de inrichting van het nieuwe
schoolplein. We hebben

het mooie

bedrag van € 650,- opgehaald!
Bedankt voor alle inzet!
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Het nieuwe project van Jeelo, waar we volgende week mee starten, gaat
over “Veilig in het verkeer”. Groep 7/8 zal in dit project worden voorbereid
op het verkeersexamen.
Met vriendelijke groet,
namens het team van de PBS,
Marja Moggré
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