Maart/April 2018

Op weg naar Pasen

Agenda

Nog enkele weken en dan hopen we het Paasfeest te vieren. We doen dat

19 maart ouderavond

dit schooljaar met de kinderen in de klas. Op weg naar het Paasfeest

29 maart Paasviering

denken we aan het lijden en sterven van de Heere Jezus. Hij is gestorven

30 maart t/m 2 april: vrijdag

voor de schuld van alle mensen en heeft de dood overwonnen! Alle leed

Goede Vrijdag en Pasen

en verdriet, alle zonde en schuld hebben niet het laatste woord. God heeft

25 april schoolfotograaf

een nieuw begin gemaakt. Misschien nog niet altijd duidelijk zichtbaar in

17 t/m 19 april CITO eindtoets

de wereld om ons heen, maar Hij zal het voltooien. Gelooft u dat?

gr. 8
20 april koningsspelen

Credo (geloofsbelijdenis) in de nacht
Ik geloof
dat alles wat beschadigd en stuk is
heel wordt in Zijn handen.
Ik geloof
dat alles wat mislukt en misbruikt is

30 april t/m 11 mei meivakantie
groep 1 t/m 4
30 april t/m 4 mei meivakantie
groep 5 t/m 8
10 en 11 mei Hemelvaart + vrije
dag groep 5 t/m 8.

zuiver en mooi wordt onder Zijn blik.
Ik geloof

Schoolfotograaf

dat alles wat onecht en vervalst is

Woensdag 25 april komt de

oprecht en helder wordt in Zijn aanwezigheid.
Ik geloof
dat alles wat onthecht en vervreemd is
een veilig thuis vindt bij Hem.
Ik geloof
dat alles wat verloren of teloor gegaan is

schoolfotograaf op bezoek. Er
worden individuele foto’s en
groepsfoto’s gemaakt.
Daarnaast worden er van
11.30 – 12.00 uur

door Hem wordt gevonden.

broertjes/zusjes foto’s gemaakt.

Ik geloof

Als u het leuk vindt om ook een

dat eenieder die ziek en moe is

niet schoolgaand broertje of

bij Hem volstroomt met nieuwe levenskracht.

zusje op deze foto te laten

Ik geloof
dat eenieder die droevig en terneergeslagen is
met Hem zal lachen en stralen.
Ik geloof dat Hij mijn grootste vijand heeft verslagen

zetten, kunt u dit uiterlijk
maandag 23 april doorgeven via
bastiaan@pbsdeglind.nl.

en doet wat Hij beloofd heeft.
Ik geloof
dat Hij mij kent en ziet,
mij hoort als ik roep.
Ik geloof
dat Hij er is.
Dat is mijn houvast.
Van: Joke Verweerd, uit: Wakker worden in het licht; Uitg. Mozaïek.
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Biddag
Op 14 maart was het biddag voor gewas en arbeid. Met de kinderen van
de groepen 3 t/m 8 zijn we naar de kerk geweest. Het thema waar de
dominee over verteld heeft was: Vertel het maar. (2 Koningen 4: 1-7).
Misschien mooi om het thuis nog eens met de kinderen te lezen en

Onze jarigen…

erover door te praten. In de voorbereidingsmap voor leerkrachten stond

In de maanden februari en maart

deze zin: “Als je elke dag naar de Bron gaat, weet je Die ook ’s nachts te

zijn de volgende kinderen jarig

vinden”. Dat willen we de kinderen ook graag meegeven. Dat ze God

of jarig geweest:

elke dag mogen vertellen hoe het met hen is, zijn ze blij en dankbaar,

1 febr. Romy van Heimenberg

boos, verdrietig, bang. God wil graag dat we alles bij Hem brengen en

6 febr. Suze Veldhuizen

ons aan zijn zorg toevertrouwen. We zullen zijn wegen niet altijd

6 febr. Herwin Hardeman

begrijpen, maar mogen wel weten dat Hij erbij is en voor ons zorgt.

7 febr. Sandra Uitbeijerse

Daarom bidden we om Zijn zegen over het werk van onze handen en

12 febr. Esther van Huigenbos

over de gewassen die groeien op het land.

12 febr. Matthias Pranger

Streetwise
Op woensdag 7 maart waren er door de verkeersouders weer leuke lessen
“Streetwise” georganiseerd. De kinderen hebben op verschillende locaties
les gehad over hoe je je in het verkeer moet gedragen. In groep 3 en 4
ging het bijvoorbeeld over oversteken en hoe je veilig zit in de auto.
Wist u dat kinderen tot 1.35 m in de auto op een stoelverhoger moeten
zitten?
Wist u dat de autogordel niet achter de rug van het kind of onder de oksel
mag?

16 febr. Tessa van Rinsum
8 maart Wilger v.d. Haar
13 maart Thijs de Kleuver
25 maart Julia Werkman
30 maart Charlotte v.d. Mheen
30 maart Emily v.d. Stroet
31 maart Hanna Werkman
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Regel van de maand
De regel van de maand maart is:
Wij zijn zuinig op de spullen van
een ander en van onszelf.
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Ouderavond 19 maart
Op maandag 19 maart organiseren we een ouderavond over het thema:
School en ouder,

Hoofdluis
Wilt u de haren van uw kinderen

schouder aan schouder.

regelmatig

controleren

op

De koffie/thee staat klaar om

hoofdluis en als u het constateert

19.15 uur en we hopen de avond

dit even melden op school?

rond 21.00 uur af te sluiten. We

Wij wensen u gezegende
Paasdagen!

vinden het heel fijn als u komt.
U heeft een aparte uitnodiging
ontvangen via de mail.

Met een vriendelijke groet
namens het team van de PBS,

Hieronder vindt u een bericht van Joost Verzijl.

Marja Moggré

Voetbaltoernooi De Glind op 6 juni a.s.
Mede in het kader van "verbinding" in ons dorp organiseren wij voor alle
inwoners en betrokkenen uit De Glind op woensdagmiddag 6 juni van
15.00-18.00 uur een voetbaltoernooi. Deze zal plaats vinden op het
voetbalveld van De Glind. Er wordt gespeeld 7 tegen 7 op een "half" veld.
We gaan er een gezellige middag van maken waarbij de hapjes, drankjes
en muziek niet zullen ontbreken.
De inschrijving hiervoor opent half maart. Zet 6 juni dus alvast in jullie
agenda en houdt deze middag vrij!
Meer informatie over dit evenement zal volgen via de website van De
Glind (www.glind.nl).
Heb je nu al vragen: informeer bij Ife Oduguwa (06-23286478), Jan
Weitering (06-83653319) of Joost
Verzijl (06-47333188).
En voor dit toernooi geldt: winnen is
zilver, meedoen is goud!
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Informatie van de GGD:

Spreekuren

Slapen

Zijn er bijzonderheden of heeft
u vragen, dan wordt u samen

Wist u dat:

met uw kind uitgenodigd voor

Kinderen door slaaptekort concentratieproblemen kunnen krijgen, maar

het spreekuur van de jeugdarts

ook juist drukker kunnen zijn?

of jeugdverpleegkundige. Ook

Kinderen door het licht van tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen?

kunt u zelf een afspraak maken

Er een verschil is tussen nachtmerries en nachtangst?

als u vragen heeft over de

Er in thee ook cafeïne zit en dit dus invloed kan hebben op het slapen?

ontwikkeling, gezondheid

Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook het immuunsysteem versterkt

(gehoor, zien, motoriek, groei),

door slaap?

welzijn of opvoeding van uw

Er ook een medische oorzaak kan zijn voor slaapproblemen?

kind. Hierbij kunt u denken aan

Melatonine (een lichaamseigen stof om in slaap te komen) vrij

onderwerpen als eten, slapen,

verkrijgbaar is maar dat het afgeraden wordt het zonder doktersadvies

zindelijkheid, de sociaal-

te gebruiken?

emotionele ontwikkeling en de

Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap krijgt, is dat het binnen

puberteit (als het kind iets ouder

een half uur na wakker worden, zin heeft in ontbijt?

is).

Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven om zo weinig mogelijk

Nog vragen of een afspraak
maken:

invloed op het slapen te hebben?

· http://www.vggm.nl/
Wilt u meer weten of heeft u zorgen over het slapen van uw kind, kijk
dan in onze folder of maak een afspraak op het spreekuur.

jeugdengezondheid
. Stuur een email naar:
ggd@vggm.nl

De jeugdgezondheidszorg

· Of bel ons op werkdagen

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien

tussen 9.00 -12.00 en

van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau,

13.00 - 17.00.

op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team,

Tel: 088-3556000.

bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en
jeugdarts.

Het JGZ-team,

Standaard onderzoeken

Doktersassistent,

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit

Jeugdverpleegkundige en

gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze

Jeugdarts

onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt
gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat.
Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt
thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een
vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de
gezondheid of het gedrag van uw kind.

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

