
Lied van de week
Deze week: Nieuwe LiedBoek 883: king of kings and Lords of lords
Volgende week: Nieuwe LiedBoek 558: 1: Jezus om Uw lijden groot

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze twee weken Bijbelverhalen verteld over gelijkenissen die door de Here Jezus
verteld zijn. Dit zijn verhalen die Jezus vertelde om aan de mensen duidelijk te maken hoe zij moeten leven. De
volgende gelijkenissen worden verteld: De rijke jongeman, De verloren penning, De barmhartige Samaritaan, Het
verloren schaap en De verloren zoon.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Wij hebben je nodig (Marcus 6: 45-56 en 7: 24-30)
De leerlingen van Jezus komen ’s nachts in een storm op het meer terecht. Jezus loopt over het water naar hen toe.
Aan de overkant van het meer komen veel mensen die hem nodig hebben naar Jezus toe. En ook in de omgeving
van Syrus wordt zijn hulp gevraagd, door een vrouw met een zieke dochter.

Volgende week is het thema: Zie je al wat? (Marcus 7: 31-37, 8: 1-10 en 22-26)
Jezus maakt een man beter die doof is en niet kan praten. Er gaat een wereld voor
hem open. Later geeft Jezus een grote menigte mensen te eten met zeven broden
en wat vissen. Het is al de tweede keer dat Jezus zoiets doet; gaan de mensen nu
begrijpen wie hij is? In het derde verhaal wordt een blinde man genezen. Hij ziet
eerst mensen alsof het bomen zijn, maar later ziet hij steeds meer.

_____________________________________________________

Biddag
Gisteren heeft de hele school stilgestaan bij Biddag. Er zijn
Bijbelverhalen verteld over Daniël die bleef bidden, ook terwijl hij
volgens een wet niet meer mocht bidden en toen hij in de
leeuwenkuil zat. We hebben stilgestaan bij het leed van de
mensen uit Oekraïne en voor hen gebeden. We hebben veel geld
opgehaald. (Volgende week laten we u weten hoeveel geld we
hebben opgehaald.) We hebben gebeden, creatieve opdrachten
gemaakt en samen met ouders hebben we een fijne bijeenkomst
gehad. Een mooie dag om op terug te kijken!



_____________________________________________________

Flessenactie voor Oekraïne
Tim Schaddelee en Demy Verhoeven uit groep 8b hebben een mooie actie opgezet
voor Oekraïne. Zij zamelen op school lege flessen in. Zij hebben een mooie houten
bak gemaakt die naast de hoofdpoort staat. Daarin kunnen kinderen lege flessen
inleveren. Tim en Demy zorgen ervoor dat deze flessen worden ingeleverd bij de
supermarkt en dat het statiegeld wordt overgemaakt naar het goede doel dat
mensen in Oekraïne ondersteunt. Wilt u deze jongens helpen? Alvast dank!

Ook hebben 6 kinderen uit groep 6b 50 Euro opgehaald met hun lege flessenactie.
Helemaal TOP!!

_____________________________________________________

Parkeren rondom de school
We zien de laatste tijd dat het parkeren rondom onze school
steeds beter gaat. Wel zien we aan de zijkant van ons
schoolgebouw (tegenover directiekamer: de poort waar de
kinderen uit groep 3 uit school komen) steeds meer
geparkeerde auto’s tegen de stoep aan staan of op de
grasstrook. Vaak zijn dit opa’s en oma’s. Dit levert gevaarlijke
situaties op met de gymbus, auto’s die hier omheen moeten
rijden en kinderen die langs deze auto’s moeten fietsen. We
willen u vragen (graag ook doorgeven aan opa’s en oma’s) om
hier niet meer te parkeren. Er zijn voldoende parkeervakken
rondom ons schoolgebouw. We willen u vragen om echt in een
parkeervak te parkeren. Alvast dank!

Geboortenieuws
Op maandag 28 februari zijn juf Marlinda Schaap en haar man Jordy de trotse ouders
geworden van hun zoon Ties. Alles gaat goed met moeder en zoon. We feliciteren juf
Marlinda en haar man met de geboorte van Ties en wensen hen Gods zegen toe in hun
leven met Ties.



Data:
*Tot en met vrijdag 11 maart: Rapportgesprekken groep 3-7
*Donderdag 10 maart: Muziek in de klas: groep 3
*Vrijdag 11 maart: Muziek in de klas: groep 4
*Maandag 14 maart: Blazers Carrousel groep 5
*Donderdag 17 maart: Muziek in de klas: groep 4
*Vrijdag 18 maart: Cultuurmenu groep 4
*Vrijdag 18 maart: Muziek in de klas: groep 3
*21 t/m 25 maart: Bokslessen groep 5-8 door sportcoach
*Maandag 21 maart: Blazers Carrousel groep 5
*Woensdag 23 maart: Studiedag voor het gehele team: Alle kinderen zijn dan vrij!
*Dinsdag 22 maart/woensdag 23 maart: Nieuwe Bakenpraat

Welkom op school:
Jesse Jacobs, Luuk van der Stelt en Raff de Heus in groep 1c

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!

_____________________________________________________


