Kind op maandag
De komende maand komen de volgende thema’s en verhalen aan de orde:
Week 14 ■ 03/04 - 06/04 Thema: Ik luister 1 Samuel 1 en 1 Samuel 2:1-26 God luistert naar mensen,
zelfs als ze heel zachtjes bidden. Dat ontdekt Hanna die in de tempel haar verdriet voor de Heer
neerlegt. Dat het voor mensen soms moeilijk is om te luisteren, blijkt uit het verhaal over de zonen
van Eli. Hun vader is priester, maar zij doen verkeerde dingen.
Week 15 ■ 09/04 - 13/04 Thema: Is God hier? 1 Samuel 3:1-18 en 1 Samuel 4:1-22 In de nacht hoort
de kleine Samuel een stem. Het is niet de stem van Eli; God roept hem. Zo weet Samuel dat God bij
hem is. De zonen van Eli denken dat God bij het leger is, als de ark daarnaartoe wordt gebracht. Dan
zijn ze vast onoverwinnelijk. Maar het loopt anders. Israël verliest de oorlog van de Filistijnen en de
ark wordt geroofd.
Week 16 ■ 16/04 - 20/04 Thema: Weet wat je doet! 1 Samuel 5, 1 Samuel 6:1-18 en 1 Samuel 8:1-22
De Filistijnen hebben de ark van het verbond meegenomen. Ze ontdekken dat het een bijzonder
voorwerp is: overal waar die ark wordt neergezet, gebeuren vreemde dingen. Een beeld valt om,
mensen worden ziek… Die ark moet maar gauw weer terug, bedenken ze. Als Samuel oud geworden
is, vraagt het volk Israël hem om een koning aan te wijzen. ‘Weet wat je doet’, zegt Samuel. ‘Een
koning brengt je niet alleen geluk.’ Maar het volk wil het toch.
Week 17 ■ 23/04 - 26/04 Thema: Ik weet het niet 1 Samuel 9:1 -10:1 Wat voor koning zal het
worden, die over Israël gaat regeren? Het eerste dat we van hem horen is dat hij op zoek is. Een
zekere Saul zoekt ezelinnen. Uiteindelijk komt hij bij Samuel terecht, die hem zalft als de nieuwe
koning.

Data
Donderdag 5 april
Vrijdag 6 april
Maandag 9 april
Woensdag 11 april
Donderdag 12 april
Vrijdag 13 april
Dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
27 april t/m 13 mei

Verkeersexamen theorie groep 8
Kleuters vrij/peuterochtend
Peutergym
Schoolvoetbal meisjes
Engels examen groep 8
Verkeersexamen praktijk groep 8
Cito eindtoets groep 8
Herdenking spaarbankbos groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Welkom
We mogen weer een nieuwe leerling begroeten. Hieke Otten mag naar school, want ze is inmiddels 4
jaar geworden. Welkom op school Hieke, we hopen dat je een fijne tijd mag hebben.

Personeelszaken
Juf van Pagée is weer aan het werk. Fijn dat er nu ook weer stabiliteit kan zijn voor groep 6.
Juf Bijker heeft aangegeven dat het werken op dit moment veel enerigie kost. Endat ze graag even
wat afstand neemt van het werk. Ze zal wel af en toe op school aanwezig zijn. Juf Wiltens zal in
combinatie met een invalleerkracht de afwezigheid oplossen.

Koningsdag
Op 20 april hebben we de koningsspelen/sportdag weer gepland. We zullen deze ochtend met
ontbijt beginnen met de kinderen. De kinderen mogen hiervoor hun favoriete beleg meenemen.
Voor brood en drinken wordt gezorgd.
Voor de sportdag zijn er al briefjes uitgegaan naar de ouders die willen helpen. We horen graag als
dit niet het geval is. Zodat we niet te weinig hulp hebben bij de onderdelen.
We hopen deze ochtend ook weer te starten met het zingen/dansen op het nieuwe koningsdag
nummer van kinderen voor kinderen.

Erflandenrun
We lopen nu al een hele tijd 3x in de week The Daily Mile (1,6 km.) met alle kinderen. Je merkt dat
de kinderen het hardlopen steeds langer vol houden. Met hardlopen werkt het ook altijd heel goed
om een doel te hebben, daarom willen we alle kinderen in de gelegenheid stellen om aan de
erflandenrun mee te doen. Binnenkort houden we ook nog een hardloopclinic voor de kinderen.
De erflandenrun wordt gehouden op woensdag 16 mei. Er kan gekozen worden uit de volgende
afstanden:
1 km. 18.00 uur (groep 1, 2, 3 en 4)
2 km. 18.30 uur (groep 5, 6, 7 en 8)
5 km. 19.15 uur (groep 7 en 8, meesters, juffen en ouders)
10 km. 19.15 uur (meesters, juffen en ouders)
De groepen die achter de afstanden staan, zijn richtlijnen. U kunt zelf het beste met uw kind bepalen
welke afstand het beste is.
Wat zou het ontzettend leuk zijn als we woensdag 16 mei met een hele grote groep kinderen,

meesters, juffen en ouders mee zouden doen aan de erflandenrun. Het is natuurlijk niet verplicht om
mee te doen. Wij schrijven alle kinderen die mee mogen doen in en betalen ook het inschrijfgeld.
Gaat uw kind mee doen? Geef dit door aan juf Wiltens. h.wiltens@deakkerpesse.nl

Schoolfruit
De laatste dag van het schoolfruit is 20 april. Na deze datum hebben we geen schoolfruit meer.

KOFFIE-uurtje
Helaas, ging de laatste keer niet door. Daarom wil ik graag op dinsdagochtend 17 april om 8:45 uur
het volgende moment prikken. Ik hoop op een mooie opkomst. En dat we net als voorgaande keren
open met elkaar kunnen praten en samen bouwen aan onze school.

Schoollogo/huisstijl/schoolapp
Afgelopen periode zijn we achter de schermen druk bezig geweest met het ontwerpen van een
nieuw logo en huisstijl. Omdat we deze gelijk willen toepassen, is de basisschoolapp nog niet
gelanceerd. We hopen het logo/huisstijl en de basisschoolapp in de maand mei te kunnen
presenteren.

Nieuwe stichtingsnaam
De stichting heeft een nieuwe naam gekregen. Daarvoor verwijs ik u graag naar de bijlage bij deze
nieuwsbrief. Henk Bremer stelt in deze brief de nieuwe stichtingsnaam voor.
Omdat we een stichting zijn geworden, wordt er geen leden geld meer gevraagd. In plaats van het
ledengeld wordt er een donatie gevraagd, die geheel ten goede komt aan het onderwijs. Ook
hiervoor wil ik verwijzen naar de bijgesloten brief. Dit is een reeds verzonden brief, die ik weer onder
de aandacht wil brengen.

Paasbrodenactie
De leerlingen zijn behoorlijk actief geweest in het verkopen van paasbroden. We hebben met elkaar
bijna 500 broden verkocht. Dit levert ons een mooi bedrag op van €525,-. Dit bedrag komt goed uit,
want de sportcommissie is druk bezig geweest om te kijken naar een vervangend toestel bij de
kleuters. En ze hebben een mooi toestel op de kop weten te tikken. Het toestel is in bestelling. Het
komt te staan waar het oude kleuterhuisje/glijbaan stond.

Klusavond
Op vrijdag 1 juni willen we graag met zoveel mogelijk hulp wat klus werkzaamheden rondom school
uitvoeren. Zoals: zand onder de schommels, zand in zandbak, houtsnippers onder het klimrek,
ondergrond van het nieuw neertezetten klimtoestel voor de kleuters, e.d.
Noteer het alvast in de agenda, zodat we een mooie opkomst hebben.

