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Gebed voor de veertigdagentijd
Heer, wij zijn op weg naar Uw feest,
veertig dagen en veertig nachten leven we daarnaar toe,
naar het feest van licht en leven.
De weg voert ons van zondag tot zondag,
er horen verhalen bij, psalemen en liederen.
De weg gaat dwars door drukke weken
en dwars door stille weken.
Onderweg worden de verhalen verteld
en staan we stil bij wat anderen overkwam.
Hoopvol gaan we de weg verder,
omdat we moed putten uit Uw verhalen,
uit vergezichten, tekenen dat het donker zal verdwijnen
omdat U Uw licht laat stralen over ons leven.
Nog maar een paar weken, Heer
en dan is het Pasen!
Amen

Agenda
18 maart ouderavond
20 maart extra middag
gr. 5 t/m 8
8 april schoolvoetbaltoernooi
12 april koningsspelen
18 april Paasviering met ouders
19 april: Goede Vrijdag vrij
en aansluitend meivakantie t/m
3 mei
16 t/m 18 april CITO eindtoets
gr. 8

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt dit jaar
wat later in het schooljaar op

Biddag
Op 13 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Met de kinderen van
de groepen 3 t/m 8 gaan we naar de kerk. De groepen 1 en 2 blijven op
school en horen daar het verhaal wat ook in de kerk verteld wordt.

vrijdag 21 juni. Het is dus een
andere datum dan op de
schoolkalender staat vermeld!
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Het thema is dit jaar: “Wat vraag jij?”. Het verhaal gaat over koning Salomo
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die aan God een wijs en opmerkzaam hart vroeg. Hij wist wat echt
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belangrijk was. Leven naar Gods geboden en oog hebben voor de noden
van de mensen. En God geeft graag een wijs en opmerkzaam hart als wij
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Hem erom vragen.
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Ouderavond 18 maart
Op deze ouderavond wordt informatie gegeven over

Schoolvoetbal

de methode Kwink en over het werken met Snappet.

Op maandag 8 april wordt het

We gaan ook op een interactieve manier met elkaar

schoolvoetbaltoernooi

aan de slag. Het is voor de ontwikkeling van uw kind

gehouden. De wedstrijden van

belangrijk dat u komt en interesse toont in waar uw

de PBS zijn om 18.15 en om

kind mee bezig is op school. Dat is ook ouderbetrokkenheid. Bovendien

18.45 uur. Aansluitend zijn de

vinden we het als team fijn om u bij te praten over deze nieuwe

halve finale, troostfinale en de

ontwikkelingen. U krijgt via uw kind nog een uitnodiging.

finale.
We zoeken nog iemand die het

Van de schoolpleincommissie

team deze avond wil begeleiden

Momenteel is de commissie met verschillende dingen bezig. Er wordt

en iemand die een paar keer

een inventarisatie gemaakt om los buitenspeelgoed aan te schaffen.

met het team wil trainen.

Daarnaast is er een 2e offerte voor het schoolplein aangevraagd. Deze

Graag opgeven bij juf Monica.

offerte hopen we komende week binnen te krijgen. Als deze offerte naar
tevredenheid is, willen we op de ouderavond hier iets meer over
vertellen.
De commissie denkt ook na over hoe we het schoolplein en het spelen
van kinderen op een veilige manier uitdagender kunnen maken.

Ouderbetrokkenheid
In de afgelopen maand is er weer een bijeenkomst geweest van “Ouders
op de koffie”. Tijdens deze bijeenkomst hebben we gesproken over:
-

De ontwikkelingen m.b.t. het schoolplein en tuin voorkant
school.

-

Communicatie; wat kan nog beter? Niet alle ouders ontvangen
alle mails vanuit Parnassys. Graag doorgeven!

-

De ouderavond op 18 maart.

-

We maakten een ambitie over wat ouders belangrijk vinden t.a.v.

Regel van de maand
De regel van de maand maart is:
Wij zijn zuinig op de spullen van
een ander en van onszelf.

ouderbetrokkenheid en welke verwachtingen ouders van school
hebben. De ambitie luidt als volgt:

Wij als ouders vinden het belangrijk dat onze kinderen opgroeien
In een veilig en stabiel leerklimaat,
waarin christelijke normen en waarden centraal staan
en er laagdrempelig contact is met leerkrachten
zodat onze kinderen zichzelf kunnen zijn.
-

Tenslotte reageerden we nog op een aantal stellingen over de
invoering van Snappet.

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

Maart/April 2019

Jeelo
Het project van Jeelo waar nu over gewerkt wordt gaat over “het beleven
van onze planeet”. In de onderbouw wordt gewerkt over de seizoenen en
het weer, in de middenbouw staan het
weerbericht en het de strijd tegen het
water centraal en in de bovenbouw
gaat het over het klimaat in de wereld
en over het zonnestelsel.
De afsluitende projectavond van dit
project is op dinsdagavond 14 mei.

Bedankt!
Bedankt ouders, voor het lappen van de ramen van de school voor de
open middag! Het ziet er allemaal weer heel helder uit als je naar buiten
kijkt. Mede door jullie hebben we een mooi visitekaartje af kunnen
geven aan de ouders die zijn komen kijken op de open middag.
Weer andere ouders hebben ervoor gezorgd dat in de voorjaarsvakantie
de oude tractor uit de voortuin werd gehaald en dat er nu mooie planten
op die plek staan. We zijn benieuwd wat er deze zomer gaat bloeien!
Ook hiervoor veel dank.

Onze jarigen...
In de maanden februari en
maart
zijn de volgende kinderen jarig
of jarig geweest:
1 febr. Romy van Heimenberg
6 febr. Suze Veldhuizen
7 febr. Sandra Uitbeijerse
12 febr. Esther van Huigenbos
8 maart Wilger v.d. Haar
13 maart Thijs de Kleuver
25 maart Julia Werkman
31 maart Hanna Werkman
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Met een vriendelijke groet
namens het team van de PBS,
Marja Moggré

En …. namens alle kinderen en collega’s is nogmaals een bedankje op
zijn plek voor die ludieke actie van een heerlijke taart en een bezoekje
van de wethouder, omdat we de beste eindcito-score over de afgelopen
3 jaar hadden. Het was gezellig en lekker en het leverde ons een mooi
stuk publiciteit op.
Leuk dat zoveel ouders de tijd genomen hadden om dit moment mee te
vieren!
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