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Themaweek

Pasen

We hebben de themaweek afgerond met een prachtige
dienst in de “open hof”. “God is dichterbij dan je denkt!”

Dit jaar is de paasviering voor de leerlingen van de
groepen 6/8b, 7a en 8a met de ouders. De viering is op
woensdagavond 23 maart in “de Hoeksteen”. De viering
begint om 19:30 uur en de deuren van de kerk gaan
open om 19:15 uur. De andere groepen vieren Pasen in
de klas.
Op donderdag 24 maart lunchen we tussen de middag
met de kinderen in school en is iedereen om 14:00 uur

vrij!

€124,75

Als school hebben we in totaal
bij
elkaar gebracht voor de ZOA vluchtelingenhulp. Wat een
geweldig mooi bedrag! We bedanken iedereen voor zijn
of haar bijdrage.
Bijbeltekst uit Romeinen 13 vers 10:
“De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet
vindt zijn vervulling in de liefde.”

Personele zaken
Verschillende leerkrachten hebben de afgelopen weken
de griep gehad. Gelukkig werkt bijna iedereen weer! We
bedanken de invallers voor de vervanging.
Op dit moment zit juf Thea van ’t Oever nog ziek thuis!
We wensen haar van harte beterschap.
In verband met de afwezigheid van Juf Ineke Baan zijn
de 10 minuten gesprekken van afgelopen maandag van
haar groep 1/2a verzet naar de maandagavond (7 maart)
meteen na de vakantie

Schoolfruit
Op dit moment is nog niet bekend
welk schoolfruit we na de vakantie
krijgen. We verwachten dat het eind
volgende week bekend wordt
gemaakt. Dan plaatsen we het
meteen op onze website / facebook
/ twitter .

Biddag woensdag 9 maart 2016
“Rust bij de Vader”
n.a.v. Markus 1 vers 29 tot en met 39.
De woensdag na de vakantie is het biddag. We gaan met
de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 naar “De

Hoeksteen”. Daar begint om 09:00 uur de
biddagviering. De leerlingen van de groepen 1 en 2
vieren het in de eigen groep.
De kinderen mogen deze biddag geld mee nemen
voor ZOA vluchtelingenhulp.

Website http://waschool.nl/
Op onze website staat onze schoolkalender. De eerste
drie activiteiten die in de kalender staan kunt u
automatisch op de “homepage” zien.
Voor de volledige kalender kunt u klikken op:
Dan komt de agenda in de maandweergave in
beeld. Door op een dag te klikken kunt u geplande
activiteiten van die dag bekijken. U kunt ook doorklikken
naar andere maanden en u kunt de weergave aanpassen
naar week of dag.
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Schoolfotograaf
Donderdag 10 maart is het
zover. De schoolfotograaf
komt foto’s maken. ’s
Morgens worden de
pasfoto’s en de groepsfoto’s
gemaakt. Er wordt deze dag
niet gegymd!
Van de achtergrond van de
pasfoto staat hiernaast de
afbeelding: Sloophout!
Van 12:45 uur tot en met
13:30 uur hebt u de
mogelijkheid om een
gezinsfoto te maken. De fotograaf maakt de foto’s in het
speellokaal.
’s Middags worden de broer/zus foto’s van
schoolgaande kinderen gemaakt. Na schooltijd heeft u
ook nog de mogelijkheid om een gezinsfoto te maken.
Hebt u vragen over deze fotodag? Neem dan gerust
contact op met school.

Waanzinnig Wintersportspektakel
Dinsdag 1 maart is er een sportspektakel in de Reggehal.
Bij deze nieuwsbrief versturen we de poster van dit
sportspektakel. De entree is €2,50.
U kunt de kinderen aanmelden via:
http://www.kiessportencultuur.nl

Uitnodiging voor Het elfde uur
Zondag 6 maart is er een bijzondere dienst in de
Schildkerk. Het thema is: Paradijs op aarde. Deze dienst
begint om 10.45 uur en de voorganger is ds. Visser.

Hulp aan Tsjernobyl kinderen
Stichting Hulp aan Tsjernobyl kinderen
Holten is op zoek naar gastgezinnen voor
de periode van 14 september tot +/- 4
november 2016. Hoewel het al jaren
geleden is dat de Tsjernobylramp zich
voltrok, ondervinden de mensen in Wit-Rusland hier nog
dagelijks de nadelige gevolgen van. Daarom nodigen wij
kinderen uit Wit-Rusland uit voor een verblijf in
Nederland omdat dit een enorme oppepper is voor hun
gezondheid, waar ze jaren profijt van hebben. Ervaren of
niet? Meld je als gastgezin aan of neem contact op voor
een vrijblijvend gesprek. De kinderen gaan overdag
gewoon naar school en krijgen les van hun eigen
leerkracht. `s Middags is er voor de kinderen een
activiteitenprogramma. Heeft u belangstelling: op
woensdag 16 maart om 20.00 uur is er een
informatieavond in de Kandelaar in Holten. Hierbij
nodigen we u van harte uit. Uit ervaring blijkt dat er voor
de investering als gezin zoveel terugkomt. Wie wordt er
niet blij van een stralend gezicht van een kind dat de tijd
van haar/zijn leven heeft!! En hoe verrijkend is het niet
voor jezelf of eventuele eigen kinderen!
Voor de kinderen die in september komen wordt er een
kledingbeurs georganiseerd. Hiervoor zijn we op zoek
naar kleding in de maten 128 tot 158. Heeft u kleding in
deze maten dan kunt u dit inleveren op de volgende
adressen. In Holten, familie Jansen, Zweersteeg 2. Tel:
0548-364976. In Rijssen: Jan Lohuis, Esstraat 5 (Jan
Oalbert). Tel: 06-13480785. Kijk op onze website voor
meer informatie of neem contact op voor een
vrijblijvend gesprek. Tonny Heusinkveld, tel: 0651282874.

Vakantie
We wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen
elkaar op maandag 7 maart weer terug te zien. Op deze
dag is er weer een luizencontrole.

