
Lied van de week
Deze week: Hemelhoog 388: Als je geen liefde hebt voor elkaar
Volgende week: Nieuwe Liedboek 531 Jezus die langs het water liep

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze 2 weken Bijbelverhalen verteld over David die koning wordt en over de ark die
terugkomt naar Jeruzalem. Daarna wordt het Bijbelverhaal over Salomo verteld, dat was een wijze koning!

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Verander jij? (Johannes 2:13-25, 3:1-21 en 4:1-26)
Bij de tempel jaagt Jezus de handelaren weg. De farizeeër Nicodemus komt in de nacht naar Jezus toe. Als Jezus
hem vertelt dat hij opnieuw geboren moet worden, begrijpt Nicodemus er niks van. Een vrouw bij een bron in
Samaria verandert door haar ontmoeting met Jezus.

Volgende week is het thema: Gebeurt er al wat? (Johannes 4:46-54 en 5:1-23)
Een hoveling uit Kafarnaüm vraagt Jezus om hulp voor zijn zieke zoon. Jezus zegt
dat hij naar huis kan gaan: zijn kind is genezen. Bij het bad van Betzata zit een
man al achtendertig jaar te wachten tot er iets gebeurt. Jezus zegt dat hij op kan
staan en naar huis kan gaan.

_____________________________________________________

Open Dag
We mogen terugkijken op een geslaagde Open Dag met behoorlijk wat
rondleidingen. Het was mooi om gerichte rondleidingen te kunnen
geven met aandacht voor ouders en de jonge kinderen.
We willen teamleden die geholpen hebben voorafgaand of tijdens de
Open Dag hartelijke bedanken. Ook bedanken we de leerlingen van de
Leerlingenraad, de dames van de OuderHulpGroep en Marieke Vos
van De Bieb Op School.
Mocht u nog een kindje thuis hebben, die komend schooljaar (juni 2023
t/m mei 2024) 4 jaar wordt; wilt u dit kindje dan in de komende 2
weken aanmelden via het aanmeldformulier dat u kunt vinden op onze
website? U kunt ook een papieren exemplaar ophalen bij de directie.
Alvast hartelijk dank!



_____________________________________________________

Nationale Voorleesdagen
Van 25 januari t/m 4 februari 2023 vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Onze kleuterbouw doet daaraan
mee.  In de groepen 3 komt meester Johan Nieuwkoop voorlezen. Dit past helemaal binnen onze visie waarin we
lezen en leesplezier heel belangrijk vinden.
In het kader van samenwerking binnen Kindcentrum Het Baken gaan juf Ilona Versteeg, juf Anita Ruiter en
meester Johan Nieuwkoop voorlezen bij de peuters van Trema Kinderopvang locatie De Richter.

_____________________________________________________

Vakantierooster 2023-2024
Graag laten we u het vakantierooster van het schooljaar 2023-20234 weten. Bij het opstellen van dit
vakantierooster hebben we overleg gehad met het voortgezet onderwijs.

Herfstvakantie: 16-10-2023 t/m 22-10-2023
Kerstvakantie: Vrijdagmiddag 22-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie: 19-02-2024 t/m 25-02-2024
Pasen: Vrijdagmiddag 29-03-2024 t/m 01-04-2024
Meivakantie: 22-04-2024 t/m 05-05-2024
Hemelvaart: 09-05-2024 t/m 10-05-2024
Pinksteren: 20-05-2024
Zomervakantie: Vrijdagmiddag 15-07-2024 t/m 25-08-2024
Studiedagen en eventuele extra vrije dagen/dagdelen moeten nog ingepland worden. Deze zullen bekend
gemaakt worden op de jaarkalender, die u voor de zomervakantie ontvangt.

Blij nieuws!
Juf Eline Muilwijk heeft ons laten weten dat zij in verwachting is van haar tweede kindje. Juf Eline
is in augustus uitgerekend. We willen juf Eline, haar man Pieter en hun zoon Loek van harte
feliciteren met dit blije nieuws. We wensen juf Eline een goede en gezegende
zwangerschapsperiode toe!



Data:
*woensdag 25 januari: start Nationale Voorleesdagen
*maandag 30 januari: muziekwijzer groep 5a
*dinsdag 31 januari: muziekwijzer groepen 3
*dinsdag 31 januari: inloop groepen 3-8 (om 15.15 uur)
*woensdag 1 februari: verkeersquiz groepen 7 in Nieuwendijk
*woensdag 1 februari: MR-vergadering
*donderdag 2 februari: Muziekwijzer met Lennie voor de kleuters
*donderdagmiddag 2 februari: Werkmiddag HGW: alle kinderen zijn om 12.00 uur uit!
*6 t/m 10 februari: VO-gesprekken groep 8
*dinsdag 7 februari: LEV-training groepen 7
*woensdag 8 februari: volgende Bakenpraat

ZANGLUSTIGE KINDEREN?

Heeft u een zoon of dochter die erg graag zingt? dan zijn de Kindsingers wellicht iets voor uw kind!

Er zijn nu twee groepen, de ene groep is voor jongere kinderen en beginners, 7 - 10 jaar, zij oefenen op donderdag
meteen uit school tot 16.00 u. De andere groep is ongeveer van 10 tot 14 jaar, deze groep is al een paar jaar bezig
en heeft al aardig wat geleerd. Zij oefenen op woensdag van 16.30 tot 17.30. Er wordt gewerkt aan stemvorming,
van blad leren zingen en het zingen van mooie muziek, van eenvoudige liederen tot moeilijkere stukken. Uw kind
leert hier zich muzikaal echt te ontwikkelen, daarnaast is het een heel leuke groep waarbij de kinderen goed met
elkaar omgaan. Kom gerust eens kijken en meedoen!

Leiding heeft Sietse van Wijgerden. Kijk eens even op:
www.kindsingers.weebly.com, contact: sietse.wijgerden@gmail.com.

http://www.kindsingers.weebly.com/

