Jenaplan leef- werkgemeenschap “School met de Bijbel”, Schoolstraat 6, 4693 BG Poortvliet

Nieuwsbrief april 2022

Paasviering
Donderdag 14 april hopen wij met de kinderen het paasfeest te
vieren.
In de groepen wordt het paasverhaal verteld.
Aan het eind van de ochtend verzorgt de ouderraad een lunch voor de
kinderen. De kinderen hoeven voor de lunch dus geen extra eten en
drinken mee te nemen.
Wel moeten de kinderen een beker en een bordje/trommeltje (bij de kleuters het liefst voorzien van
naam) meenemen die ze kunnen gebruiken voor de paaslunch.
Na het eten houden we vanaf 13.00 uur de gezamenlijke paasviering.
Aan de hand van het thema ‘Nieuw leven’ willen we samen stilstaan bij de dood en opstanding van de
Heere Jezus Christus. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij.
Dinsdag 19 april worden de kinderen weer op school verwacht.
Nieuwe kinderen
Deze week Tjoma en Philip uit Oekraïne begonnen bij ons op school. Het is voor deze kinderen erg
wennen. Onverwacht en ongewild zitten zij met vele anderen in een vreemd land met een andere taal,
cultuur en gewoontes. De kinderen spreken geen Nederlands en gebruiken ook andere letters. Gelukkig
helpt Google translate en Engels ons een beetje. Het is ook mooi om te zien hoe de kinderen Tjoma en
Philip opnemen in de groep.
Tjoma zit in de kleuterbouw en Philip bij juf Elsemarije in de bovenbouw. Verder gaat Philip de meeste
ochtenden van de week naar de taalklas in Sint-Maartensdijk om het Nederlands allemaal te leren.
We wensen deze kinderen een fijne en goede tijd op de Jenaplanschool met de Bijbel.
Verjaardagen maart en april en mei
Salomé van Dijke 1 april
Jordy van Houdt 4 april
Matthias Klok 6 april
Juf Petra Wagemaker 12 april
Anna Menheere 14 april
Nouri Baars 18 april
Mila Lindhout 20 april
Mevrouw Linda 23 april
Juf Christine 27 april
Daan Franken 30 april

Juf Anita 1 mei
Esther Herrie 3 mei
Mevrouw Tineke 7 mei
Juf Petra Eerland 9 mei
Sven Kleppe 18 mei
Tycho Smits 19 mei
Sam Menheere 23 mei
Lyrah Pot 23 mei
Joris Deij 26 mei
Meester Arjan 27 mei
Kyan van Vossen 28 mei
Juf Monique 30 mei

Belangrijke data
7 april
14 april
15-18 april

Fietsexamen groep 7 en 8
Paasviering: Ouders zijn van harte welkom. De viering start om 13.00 uur.
Goede Vrijdag en Pasen:
De kinderen zijn deze periode vrij.
22 april
Koningsspelen: de kinderen zijn om 14.00 uur vrij.
25 april-6 mei Meivakantie

