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Project
Vanaf maandag 18 maart start ons project “Ons water in jouw klas”. Dit
project wordt mede mogelijk gemaakt door het IVN. Het team zal een
informatiebijeenkomst bezoeken over het project. Het IVN levert ook de
materialen.
In de volgende nieuwsbrief meer nieuws over de invulling van het
project.

Luizen
Bij de laatste controle zijn helaas luizen geconstateerd. Het blijft dus
belangrijk dat ook thuis de kinderen regelmatig gecontroleerd worden
en er actie ondernomen wordt als er luizen gesignaleerd worden.

Schoolreis groep 3/4/5
Op de schoolkalender staat dat de kinderen van groep 1 t/m 5 op
dinsdag 11 juni op schoolreis gaan. Voor de kinderen van groep 1/2
verandert er niets aan de datum, maar de kinderen van groep 3/4/5
gaan een week later op schoolreis, op dinsdag 18 juni.
Zij gaan samen met kinderen van “De Wegwijzer” naar Dinoland in
Zwolle. Door dit schoolreisje gezamenlijk te organiseren kunnen we,
zonder dat de kosten onacceptabel hoog worden, een bus huren.
Juf Ilse zal hierdoor een week eerder de citotoetsen in haar groep
afnemen.

Opbrengst maandaggeld
Vanaf het begin van het schooljaar zijn we aan het sparen voor de
wensambulance. Omdat de spaarpotten al aardig vol raakten hebben
we een bedrag overgemaakt van € 135,00. De rest van het schooljaar
sparen we ook nog voor hetzelfde doel.

Bijbelrooster
11 t/m 15 maart 2019
Tegenstanders van Jezus, Johannes 10:22-39
Het bericht over Lazarus, Johannes 11:1-16
De opwekking van Lazarus, Johannes 11:17-44
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Agenda
09-03 Oud papier (Sebastiaan de
Haan en Harm van Rhee)
13-03 Tess doet mee aan de
voorleeswedstrijd in Borger
18-03 Start project water
27-03 Schoolfotograaf

Verjaardagen
16-03 Rienk uit groep 7
19-03 Roald uit groep 6
20-03 Jasmijn uit groep 5

18 t/m 22 maart 2019
Het besluit om Jezus te doden, Johannes 11:45-57
De zalving in Betanië, Johannes 12:1-11
Intocht in Jeruzalem, Johannes 12:12-19

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 21 maart.
Met vriendelijke groet namens het team,

De winnaars van het loopspeltoernooi

Pauline Bokhorst

Kleuternieuws
Letterkoffer: Aaron
Letter: G
Thema: Groeien

Welkom!
Jesper Peper draait alweer een
poosje mee in de groep van juf
Nelleke. Een hartelijk welkom op
School 59!
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