-

07-03-2019
Nieuwsbrief 2018-2019
Nieuwsbrief 7

Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt D.V.
Het volgende Kraatsjournaal
verschijnt op 4 april.
Belangrijke data:
13-3 Biddag
20-3 Verkiezingen Prov. Staten
20-3 Boomplantdag groep 7
22-3 Wandelen voor water
groep 7 en 8
3-4 Schoolvoetbal
3-4 en 4-4 Verkeersdagen

Geachte ouder(s), verzorger(s),
We zijn alweer in de 40-dagen tijd, de lijdenstijd waarin we ons met de kinderen
bezinnen op het offer maar ook de opstanding van de Here Jezus.
Ik denk terug aan Golgotha
Waar Jezus leed en stierf voor mij
Zijn handen en voeten doorboord
Mijn Redder droeg de vloek voor mij
Maar 's ochtends vroeg de derde dag
Stond Hij weer op de Zoon van God
Hij overwon dood heeft geen macht
De Koning leeft in al zijn kracht

Groep 8
Juf J. hoopt 1 april met verlof te gaan. Meester M.
gaat haar vervangen op dinsdag tot en met vrijdag.
Op maandag geeft juf L. les.
Biddag
Woensdag 13 maart staan we met de kinderen stil bij biddag.
Dammen
Wat een kanjers onze dammers. Heel sportief ziet u ze bezig in de Gelderse finale.
Pietpraat

Het Bijbelboek 'Hooglied' wordt genoemd. Kind: ‘Gaan we naar de Hoogvliet?’
Luizencontrole
Gisteren was er luizencontrole. Wilt u zelf ook nog even kijken? Sommige leerlingen hadden veel gel in het haar waardoor het
moeilijk luizenpluizen was.
Het was een grote klus om alle kinderen na te kijken. Ouders hartelijk dank!!
Na de meivakantie is er weer luizencontrole bij de leerlingen uit groep 1-4.
Ede doet
In week 13 (25 - 29 maart) zal per woonadres de eerste waarde-cheque van 2019 ter waarde van
€ 7,50 worden bezorgd. Wilt u weer meesparen voor het nieuwe plein na de verbouwing? U mag
ze inleveren op school dan zorgen wij voor de rest! U kunt ook thuis uw cheque op de website van
Ede doet verzilveren
Leerlingen aanmelden
Wilt u als u dit nog niet heeft gedaan uw kinderen inschrijven. Het zou jammer zijn als zij over het hoofd worden gezien en ze
straks niet geplaatst kunnen worden.
Voor het nieuwe schooljaar is er een wachtlijst ingesteld.
Opruiming
We zijn op school grondig aan het opruimen:
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Meubels
In de loop van het schooljaar gaan wij oud meubilair opruimen. Heeft u interesse? Een setje bieden wij
aan voor € 5. Op de muur met mozaïek hangt een intekenlijst.

Af te halen
Op een tafeltje voor deze muur liggen muziekboekjes en psalmboekjes die u mee mag nemen.

Schoolvoetbal
De datum van schoolvoetbal is verplaatst naar woensdag 3 april. De kinderen zijn al druk aan het oefenen.
Wandelen voor Water
De kinderen van groep 7 en 8 hebben
een gastles gehad over dit waterproject
voor Woord en Daad.
Vrijdag 22 maart is het
zover. De leerlingen lopen met en voor
water.
De leerlingen starten op Het
Marktplein in Ede. (bij de Mediamarkt).
Ze halen geld op voor de verbetering van sanitair op de scholen.
● Meisjestoiletten: nieuwe toiletten voor meisjes worden gebouwd of opgeknapt.
● Handen wassen: wasbakken worden aangelegd/opgeknapt bij de toiletten.
● Waterpunten: aanleg van nieuwe kraantjes. Met nieuw sanitair alleen worden de problemen niet opgelost.
De kinderen krijgen ook voorlichting hoe ze met hygiëne om moeten gaan.
Bijeenkomst : hoe houd je als ouder alle ballen in de lucht?
Teveel ballen in de lucht om op te noemen. Maar hoe vind je als ouder een prettige balans tussen werk,
ouderschap, sociale contacten, mantelzorg, vrijwilligerswerk, je familie, tijd voor je relatie en jezelf? Er is
namelijk altijd wel ‘iets’ te doen. Disbalans kan signalen van stress in de hand werken, zoals: piekeren,
spanning, snel geïrriteerd zijn, onzekerheid, zorgen, vermoeidheid, gebrek aan plezier, het gevoel ‘geleefd te worden’ of
somberheid. Dat is onplezierig voor ouder én kind. Het kán anders. U bent welkom 22 maart van 9.30-11.30 uur Korhoenlaan
6 in Ede. https://www.cjgede.nl/is/product/139825/187907/invis2/activiteiten
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