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Kind op Maandag
23 t/m 27 maart: Een dag om opnieuw te beginnen
Pasen is het feest van een nieuw begin. Eigenlijk kan elke dag het begin zijn
van iets nieuws. In de verhalen van deze week zien we dat terug wanneer
Jezus vraagt wat je los zou moeten laten om hem te volgen..
Doelstelling: De kinderen ervaren dat elke dag het begin van iets nieuws kan
zijn.
30maart t/m 3 april: Anders dan alle andere nachten
De verhalen deze week spelen zich in het donker af en aan alles is voelbaar
dat het de voorbode is van een nacht die anders is dan alle anderen. We zien
dat Jezus in deze nacht bang is en gevangen genomen wordt.
Doelstelling: De kinderen ervaren hoe het verhaal van Jezus steeds donkerder
lijkt te worden.
6 t/m 10 april: Schud me wakker!
Als er iets heel ergs gebeurt, kun je denken: was het maar een droom. Kon
iemand me maar wakker schudden zodat alles voorbij was. Deze week horen
we hoe Jezus sterft en begraven wordt. Wie maakt een eind aan deze
nachtmerrie? Is er iemand die Jezus nog kan wakker schudden?
Doelstelling: De kinderen ontdekken dat we met Pasen vieren dat elke nacht
een nieuw morgen komt.

Coronavirus
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de brief namens de directeurbestuurder van stichting PCO Gelderse Vallei m.b.t. het coronavirus.
In verband met de nieuwe richtlijnen van het RIVM om het coronavirus
tegen te gaan, treffen wij op school de volgende maatregelen:
- De ouderlessen Kanjertraining worden afgelast:
- Er is geen open inloop;
- De weekopeningen vinden niet plaats;
- De medewerker geeft kinderen/ ouders geen handen;
- De medewerker attendeert kinderen om in hun elleboog te hoesten/ niezen;
- De medewerker attendeert kinderen op het wassen van de handen;
- De medewerker neemt contact op met de ouders om een kind op te halen als de medewerker
inschat dat het kind niet fit is/ te veel hoest.
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart.
Daarnaast volgen we de ontwikkelingen nauw en informeren we u als er wijzigingen zijn.

Denktank over huiswerk
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken worden bij het schoolbeleid.
Daarom organiseren wij dit schooljaar tweemaal ‘een denktank’-bijeenkomst. De volgende
denktank, de tweede van dit jaar, staat gepland op woensdag 22 april van 8.30 – 9.30 uur en
heeft het thema huiswerk.
De doelen van de denktank zijn:
- ouders denken mee in schoolbeleid;
- input en ervaringen van ouders worden gedeeld;
- het team heeft beeld bij wat er goed gaat en wat verbetersuggesties zijn
- het MT weet wat er op de besproken onderwerpen onder ouders leeft en
kan dit meenemen in besluiten die genomen gaan worden.
De onderwerpen zijn divers gedurende de bijeenkomsten, evenals de deelnemers.
We nodigen voor deze denktank van groep 5 t/m 8 twee ouders per groep uit. Deze ouders
ontvangen op woensdag 18 maart een uitnodiging per mail.
Tijdens de denktank horen we graag van ouders wat er als prettig ervaren wordt en welke
verbetersuggesties er zijn. De denktank is een sparmoment. Vervolgens zal door school het besluit
genomen worden of er evt. iets aangepast wordt.

Activiteitencommissie
In het vorige Berghjournaal heeft u gelezen dat de activiteitencommissie (AC) nieuwe leden zoekt.
U heeft nog een paar dagen bedenktijd. Aanmelden voor de AC kan tot vrijdag 20 maart per mail
(familievandervoort1@gmail.com)
Ook eventuele vragen kunt u hier naar toe mailen. Karin van der Voort (voorzitter AC) beantwoordt
ze graag!

Grote Rekendag
Woensdag 25 maart 2020 is het de grote rekendag. Het thema van dit jaar is “De getallenfabriek”.
Iedereen is een kleine getallenfabriek, denk aan je leeftijd, de datum waarop je jarig bent, je
schoenmaat, je huisnummer etc. Dit zijn allemaal getallen die bij jou horen. Tijdens de grote
rekendag gaat elke groep aan de slag met getallen. Voorgaande jaren was u gewend om in de
school te komen kijken wat de kinderen deze dag hadden gedaan. I.v.m. het coronavirus kan dit
niet doorgaan.

Vanuit de BSO
Het is elke BSO-middag gezellig druk. De kinderen zijn enthousiast
aan het knutselen, spelen, bouwen en glijden in de speelzaal of buiten.
Maar er wordt ook gespeeld in de bouwhoek, de huishoek of de
themahoek. Er wordt ook gebakken: pizzabroodjes, kaasstengels of
appelflapjes. Op dinsdag zijn er twee juffen, dan wordt de groep
verdeeld in 2 kleine groepen: één groep gaat naar de speelzaal en de
andere gaat spelen of knutselen. En daarna wordt er gewisseld. De
kinderen kunnen zich ontspannen en vermaken. Er is voor iedereen
wel iets leuks te doen!

Korfbal
Het schoolkorfbaltoernooi komt er weer aan. Dit jaar zal het toernooi
gehouden worden op 11, 13 en 15 mei.
In groep 3 en 4 zitten er minimaal 4 kinderen in een team (2 jongens en
2 meisjes) en in groep 5 t/m 8 zitten er minimaal 8 kinderen (4 jongens/4
meisjes) in een team.
Als uw zoon of dochter mee wilt doen kan hij/ zij zich opgeven de
groepsleerkracht. Dit kan tot maandag 23 maart 2020.

Schoolactiviteiten
Lied van de maand maart: lied 634 - U zij de glorie
Klik hier om het lied te luisteren.
Lied van de maand april: 708 Wilhelmus
Klik hier om het lied te luisteren.
20 maart
25 maart
27 maart
1 april
2 april
3 april
7 april
8 april
9 april
10 april

Oudermail
Grote Rekendag
Studiedag team; alle kinderen vrij
Open inloop
Meet & Greet groep 6
Theoretisch verkeersexamen groep 8
Excursie groep 6 naar Utrecht
Berghjournaal
Hart voor school (groep 7)
Ouderbetrokkenheidsgroep 8
Meet & Greet groep 1/2a
Paasviering
Goede Vrijdag; alle kinderen vrij t/m 13 april

