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Pasen

Waarom bleef U zo stil?

Afgelopen woensdagavond hebben wij pasen gevierd
met de leerlingen van groep 5, 6 en de ouders en
leerkrachten. Tijdens de viering hebben we liederen
gezongen, geluisterd
naar het Bijbelverhaal
over pasen. En we
hebben geluisterd
naar opa Hofman. Hij
vertelde de essentie
van het paasverhaal
aan de (klein)
kinderen.
….en dat is een heel
mooi bijbels principe:
De ouders die het verhaal aan de kinderen vertellen
en uitleggen.. Vorige week gaven we elk gezin het
boekje mee voor in de stille week. We hopen dat
iedereen dit boekje in het gezin gelezen heeft.
We mogen weten dat Jezus voor onze zonden
gestorven is. We weten dat de dood Hem niet kon
vasthouden. Hij is opgestaan. Hij leeft!
Tekst voor stille zaterdag

Waarom bleef U zo stil
Toen ze U vroegen
Bent U de koning der Joden
Waarom bleef U zo stil
Toen ze U sloegen
En aan een kruis wilden doden
Dacht U aan ons
En dat U de Vader zou zien
Dacht U aan ons
Misschien
Waarom vocht U niet terug
Toen ze U vonden
En als een dief wilden vangen
Waarom vocht U niet terug
Toen ze U bonden
En aan een hout wilden hangen
Dacht U aan ons
En dat U de Vader zou zien
Dacht U aan ons
Misschien
Waarom zei U geen woord
Toen ze zo spuugden
En U bespotten en lachten
Waarom zei U geen woord
Toen ze U duwden
En U naar Golgotha brachten
Dacht U aan ons
En dat U de Vader zou zien
Dacht U aan ons
Misschien

Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld
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Winnaar Techniekweek

Onze groep 7 heeft de ontwerpwedstrijd van de
Twentse Techniekweek 2018 gewonnen! De
wisselbeker ging net als vorig jaar mee naar onze
school. Alle deelnemende groepen uit Rijssen hadden
de opdracht gekregen om het goederenvervoer van
de toekomst te ontwerpen.
Onze groep had een soort buis gemaakt waarin de
vrachtwagens d.m.v. luchtdruk werden verplaats. Om
toch exact op de afleverplek te komen konden de
trucks wel rijden, maar op de weg hadden ze speciale
banen gemaakt waarop de vrachtwagens
automatisch werden opgeladen!! Het werkstuk staat
in het lokaal van groep 7 en u mag het gerust komen
bekijken. Groep 7
mag (als prijs) een
dag op schoolreis
naar het Nationaal
militair museum in
Soest.
Super mooi!!

Muziekproject “Hallo Wereld”
Van 3 tot 13 april is houden we ons jaarlijkse
cultuurproject. Dit jaar staat muziek centraal.
Elke groep heeft een land gekozen waar ze in deze
periode over gaan werken.
We houden op 11 april een muzikale voorstelling,
voor alle ouders, in het parkgebouw. Deze
voorstelling begint om 18:30 uur. Elke groep zal een
presentatie geven tijdens de voorstelling.
Via de mail hebben we een brief verstuurd met
uitgebreide informatie.

Leerlingenraad

En we hebben een leerlingenraad! Afgelopen
woensdag heeft meester Hendrie Voortman de
uitslag van de verkiezing in de groepen bekend
gemaakt. Jefta, Joyce, Deborah, Iris, Lana, Dide, Niels
en Hanneke zijn verkozen door onze leerlingen. Over
enkele weken is de eerste vergadering en we hopen
er met elkaar iets moois van te maken.

Schoolfruit
We zijn eigenlijk heel dankbaar dat we elke week
gratis fruit krijgen, via het Europese Schoolfruit!
Voor volgende week krijgen we: Kiwi, appel en
sinaasappel.

Bijbeltekst
God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één
gemaakt met de zonde, zodat wij door hem
rechtvaardig voor God konden worden.
-- 2 Korintiers 5:21 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Agenda
3 -13 april
3 april
11 april
20 april

Projectweek “Hallo Wereld”
Uiterste inleverdatum inschrijving
wandel4daagse
Voorstelling parkgebouw (18:30 uur)
Koningsspelen
27 april – 4 mei Meivakantie

