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Dag allemaal,
Het thema is afgesloten en Pasen is geweest nu gaan we richting de meivakantie.
Levend water
De komende weken gaan we nog een week het oude testament behandelen. Daarna hebben
twee weken een thematisch hoofdstuk.
De week van 4 tot 8 april (hoofdstuk 23)
Maandag: Ezra vertrekt naar Jeruzalem Ezra 7: 1 – 10:
Dinsdag: Nehemia keert terug naar Jeruzalem Nememia 1: 1 – 2: 20
Woensdag: Nehemia herbouwt de muren van Jeruzalem Nehemia 3 : 1 – 8 : 18, 12 : 27 – 43
Vrijdag:
werkboek en toets
De week van 11 tot 15 april (hoofdstuk 36 God geeft wat je nodig hebt)
Maandag: Het manna en de kwartels Exodus 16
Dinsdag: Elia bij de beek 1 Koningen 17: 1 – 6 1 Koningen 18: 4
Woensdag: Dorkas Handelingen 9 : 36 – 42
Vrijdag: werkboek en toets
Taal/spelling
Met taal en spelling zijn we met nieuwe hoofdstukken begonnen. Voor de kinderen die thuis
met BLOON oefenen staat er een nieuw hoofdstuk klaar.
Voetbal groep 5 t/m 8
De teams zijn bekend en opgegeven. We hebben als school verder nog weinig informatie
gekregen. Zodra er meer bekend is wordt u via de mail op de hoogte gehouden.
Spreekavond 18 en 19 april
Maandag 18 en dinsdag 19 april zijn er spreekavonden. Dit zijn de laatste spreekavonden
voor mijn verlof. Koos of Martine zal ook aansluiten bij het gesprek. Ik heb al een aantal
aanmeldingen. Als u ook van deze gelegenheid gebruik wil maken ontvang ik graag een
mailtje voor donderdag 7 april.
Koningsdag 22 april
Dit jaar gaat het anders als voorgaande jaren. Groep 3,4 en 5 gaan op vrijdag 22 april na het
koningsontbijt naar bad Hesselingen. Daar zal een programma voor ons zijn samengesteld
samen met vele andere scholen van Meppel. De tijden en meer informatie volgt nog! Wat
wel al weten is dat het hoogst waarschijnlijk langer duurt dan 11:45. Daarnaast zijn we op
zoek naar mensen die de kinderen kunnen brengen naar bad Hesselingen en eventueel daar
kunnen blijven voor begeleiding.

Huiswerk
Vrijdag 8 april
Levend water H 23
Tafel van 4
Donderdag 15 april
Tafel van 4
Bijzonderder data:
13 april schoolvoetbal groep 5t/m8
14 april SCALA
18 en 19 april spreekavonden
22 april koningsdag
Goed weekend!
Hartelijke groet,
Renske Krist

