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Nieuwsbrief 7 april 2022
Zwemdiploma’s
De volgende leerlingen zijn geslaagd voor hun zwemdiploma:
o Elize uit groep 2b heeft haar zwemdiploma A gehaald.
o Jens uit groep 4 heeft zijn zwemdiploma B gehaald.
o Dilena uit groep 7b heeft haar zwemdiploma C gehaald.
o Boas uit groep 3b heeft zijn A-diploma van Survival ABC gehaald.
Allemaal super gedaan en hartelijk gefeliciteerd met jullie zwemdiploma’s!
Tevredenheidsonderzoeken (2)
In de vorige nieuwsbrief zijn deze onderzoeken aangekondigd.
Alle voorbereidingen zijn nu getroffen en vanaf volgende week
worden de onderzoeken afgenomen:
o Voor de afname van het ouder-tevredenheidsonderzoek krijgen alle
gezinnen a.s. maandag een inlogcode. Hiermee kan de enquête eenmalig
worden ingevuld. Lukt het invullen thuis niet? Dan kunt u de enquête op
school invullen. U kunt dit aangeven bij de leerkracht.
o Voor de afname van het leerling-tevredenheidsonderzoek krijgen de
leerlingen van groep 6, 7 en 8 volgende week een inlogcode waarmee zij
op hun IPad het onderzoek kunnen invullen.
o Voor de afname van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek krijgen
alle collega’s volgende week een persoonlijke inlogcode.
Voor onze school is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders het onderzoek
invullen. Daarmee zou u ons een grote dienst bewijzen!
Schoolfotograaf
Woensdagochtend 6 april kwam helaas maar 1 schoolfotograaf
opdagen. Ook daar zijn bij zieke collega’s geen invallers! Kwamen
net alle leerlingen met prachtige kapsels en in hun mooiste
kleding op school en dan gebeurt dit!
Van alle aanwezige leerlingen zijn de portretfoto’s gemaakt. En de groepsfoto’s
van de Instroomgroep, groep 1b-2b en groep 4. Woensdagochtend 20 april
komt de schoolfotograaf opnieuw op school. Hij maakt dan de:
o Groepsfoto’s die nog gemaakt moeten worden.
o Portretfoto’s van de leerlingen die woensdag ziek waren.
o Foto’s van de broertjes en zusjes.
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Vervanging IPads
De IPads van groep 6 zijn nog vrij nieuw, die hebben we voor dit
schooljaar aangeschaft. Maar de IPads die in de andere groepen
worden gebruikt, zijn nu al weer bijna 6 jaar in gebruik. Deze IPads
krijgen steeds meer kuren: laadproblemen en verouderde techniek
waardoor nieuwe apps niet goed werken.
Deze ‘oude’ IPads zijn afgeschreven en worden daarom vervangen door nieuwe
exemplaren. Dit zal volgende week donderdag 14 april worden gedaan door
ICT-medewerkers van Adenium. Zij maken alle technische zaken voor ons en
de leerlingen klaar. Ze installeren alle apps en software op de nieuwe IPads en
nemen de oude IPads in.
Leesroosters
Bijbelverhalen uit ‘Kind op Maandag’ voor groep 1, 2 en 3
Week 15 (11/04 - 15/04)
–
Ik geef je alles.
Marcus 14: 1-25 en 16: 12-25
Een vrouw zalft Jezus met dure olie. Jezus vertelt dat een van zijn leerlingen
hem zal verraden, hij wordt gearresteerd in de hof van Getsemane. Na een
verhoor bij de hogepriesters en bij Pilatus wordt Jezus ter dood veroordeeld en
gekruisigd. Maar op de derde dag maakt God een nieuw begin: het graf is leeg,
Jezus leeft!
Week 16 (19/04 - 22/04)
–
Hoor je mij?
1 Samuel 1, 2 en 3
Hanna bidt in de tempel. De priester Eli denkt eerst dat ze dronken is, maar
God hoort haar gebed. Hanna krijgt een kind. Haar zoon Samuel hoort later de
stem van God. Zullen de mensen ook naar hem luisteren als hij Gods woorden
doorvertelt?
Week 17 (25/04 - 29/04)
–
Land zoekt koning
1 Samuel 8: 1-22 en 9: 1-10: 1
Als Samuel oud geworden is, vragen de mensen in Israël zich af hoe het verder
moet. De zoons van Samuel kunnen zijn taken niet overnemen. Daarom willen
ze een koning, net als andere volkeren. ‘Maar God is toch onze koning?’ vraagt
Samuel. Toch vertelt de Heer aan Samuel dat hij het volk zijn zin moet geven.
Een tijdje later ontmoet Samuel een jonge man, Saul. Hij weet het meteen: Dit
is de koning die God heeft uitgekozen.
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Bijbelverhalen uit ‘Trefwoord’ voor groep 4, 5, 6, 7 en 8
Week 13 t/m 15
Nieuw leven.
Mattheüs 13: 3-9
Bloeien, maar soms niet.
Lucas 19 29-48
Bijna oproer.
Lucas 22 1-54
Ruzie aan tafel.
Lucas 22 54-62
Een gebroken Petrus.
Lucas 22 66-71 en Lucas 23 1-53 Nooit meer vergeten.
Lucas 24 1-12
Jezus laat een leeg graf achter.
Week 16 en 17
Lucas 24 13-35
Mattheüs 28 11-15
Johannes 20 24-29
Agenda april
Maandag 11
Dinsdag 12
Woensdag 13
Donderdagmiddag 14
Vrijdag 15
Zaterdag 16
Zondag 17
Maandag 18
Woensdag 20
Woensdag 20
Donderdag 21
Vrijdag 22
Maandag 25 april t/m
Maandag 9 mei

Weet je het zeker?
Snappen jullie het niet?
Nepnieuws.
Ik weet het niet.

Les ‘Bewegen mag’ groep Instroom, 1, 1a-2a, 1b-2b.
Les ‘Bewegen mag’ groep 3a, 3b, 4 en 5.
Vergadering leerlingenraad.
Witte Donderdag – Paasvieringen groep 1-8.
Goede Vrijdag – Alle leerlingen zijn vrij!
Stille Zaterdag.
1e Paasdag.
2e Paasdag – Alle leerlingen zijn vrij!
Schoolfotograaf komt om groepsfoto’s te nemen.
IEP Eindtoets groep 8.
IEP Eindtoets groep 8.
Koningsontbijt en Koningsspelen.
vrijdag 6 mei: Meivakantie: alle leerlingen zijn vrij!
Studiedag team - Alle leerlingen zijn vrij!

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 21 april 2022.
Hartelijke groet, het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

