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Veertigdagentijd
Gisteren is de veertigdagentijd begonnen. In deze veertig dagen
leven we toe naar Goede Vrijdag en het Paasfeest. De veertig dagen
tijd is voor veel mensen een periode van bezinning, inkeer en gebed.
In de veertig dagen tijd denken we aan het lijden van de Here Jezus
en ook aan het lijden van mensen dichtbij ons en ver weg. We leven
mee met gezinnen van onze leerlingen en teamleden waar een familielid een ernstige ziekte heeft of waar een overlijden te betreuren
valt. We kunnen aan hen denken in ons gebed of op een andere
manier met hen meeleven. Ook op school besteden we aandacht
aan de veertig dagen tijd en vertellen we de verhalen die bij het lijden en sterven en de opstanding van de Here Jezus horen.

Ouderavond ICT ontwikkelingen
De vijf christelijke scholen in de Maten en De Sjofar Prinses Beatrix organiseren voor u als
ouders/verzorgers een ouderavond over ICT ontwikkelingen in het onderwijs. Alle PCBOscholen zijn bezig na te denken over een ICT plan en mogen nieuwe devices aanschaffen. We
willen u graag betrekken bij deze ontwikkelingen. De uitnodiging voor deze avond op woensdagavond 20 maart van 19.30 – 21.00 uur op PCBO De Kring aan de Voldersdreef vindt u
onderaan deze nieuwsbrief. We hopen veel ouders van De Sjofar te zien op deze avond.
Luizencontrole
Afgelopen maandag hebben “de luizenmoeders” ☺ alle leerlingen gecontroleerd. De controle
blijft zinvol. In één groep zijn luizen gevonden. Deze groep wordt na veertien dagen nog een
keer gecontroleerd. Alle moeders bedankt voor de tijd die zij hier aan besteed hebben.
Schoonmaakavond
Woensdag 20 februari is er weer flink schoongemaakt. Alle ouders die meegeholpen hebben,
hartelijk dank hiervoor.
Welkom op school
Elise Blom
instroomgroep
Vriendelijke groet,
mede namens het team
Suze de Vries
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Met je hoofd in de wolken
Deze week zijn leerkrachten en leerlingen enthousiast begonnen aan het schoolbrede thema Met je hoofd in de wolken! Elke
groep geeft er een eigen ‘twist’ aan, zodat het thema breed
wordt neergezet. De groepen 1-3 richten zich op wat je ziet in
de lucht, met name het vliegtuig. De groepen 4 werken over
slapen en dromen, de groepen 5 en 5/6 werken over het weer,
groep 6 werkt over het hoofd en dromen, de groepen 7 werken
over de luchtmacht tijdens de 2e wereldoorlog en groep 8 start
met eigen bedrijfjes.
Het thema sluiten we af op maandag 15 april (in de ouderkalender wordt 12 april genoemd,
maar dan zijn de groepen 1-2 vrij. Vandaar dat het een andere datum is geworden). U bent
van harte welkom om een kijkje te nemen in de klas van uw kind(eren) om te zien wat er allemaal is geleerd en gemaakt over het thema. Meer informatie leest u in de volgende nieuwsbrief.
Agenda
8 maart
15 maart
21 maart

Speuren naar geheimen
Groepen 1/2 vrij
Nieuwsbrief 14
MR vergadering
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