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‘U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want
Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de
plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig
heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is
uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea;
daar zult u Hem zien.‘ (Mattheüs 28:5-7)
Pasen ligt nog maar net achter ons. We mogen weten dat Jezus leeft, Hij heeft de dood teniet gedaan.
Hij heeft alles volbracht om de weg tussen God en
de mensen weer goed te maken. Hij is de overwinnaar! Als je gelooft en belijdt dat Jezus jou Verlosser
is dan mag je weten dat Hij deze weg voor jou is gegaan.
Wonderlijk gemaakt
Schoolbreed worden in de komende weken weer
lessen over seksuele vorming gegeven. Via de mail
worden de ouders per groep op de hoogte gesteld
welke onderwerpen er aan bod zullen komen. Op
onze school wordt gewerkt met de methode Wonderlijk gemaakt, een lessenserie voor seksuele vorming. Door deze lessen worden kinderen van jongs
af aan vertrouwd gemaakt met hun eigen lichaam en
hoe wonderlijk de Heere ons allemaal geschapen heeft. Verdere belangrijke
onderwerpen zijn het omgaan met elkaar, een Bijbelse invulling van seksualiteit, en weerbaarheid in bedreigende situaties. We hopen dat deze lessen bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind, zodat het met verwondering, vertrouwen en weerbaarheid leert staan in deze maatschappij. Per groep zal u
een nieuwsbrief krijgen waarin de onderwerpen van de lessen verder zijn uitgewerkt.
Koningsspelen
De kinderen van de groepen 0 en 1 zijn op 20 april ook uitgenodigd om mee te
doen met de koningsspelen, juf Luzan zal die dag aanwezig zijn. Meer informatie over het programma van de spelen volgt nog. In ieder geval beginnen we
met het Koningsontbijt en is de hele school 20 april om 12.00 uur uit.
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Agenda

09-04

MR– vergadering

11-04

Gebedskring

16-04

Presentaties MAF

17/19-04 Eindcito groep 8
20-04

Koningsspelen

20-04

12.00 uur uit

23-04

Schoonmaakavond

23/25-04 Kamp groep 8
26-04

Continurooster

26-04

Start meivakantie

voor alle data geldt: Deo Volente

Personeel
Op zondag 18 maart is er bij Elsbeth en haar man een dochter geboren. Ze kreeg de namen Gerdine
Catharina Elisabeth. Haar roepnaam is Babette. We feliciteren de
juf en haar man van harte en wensen ze veel Zegen en Gods nabijheid toe bij de opvoeding.
Schoonmaakavond
Maandagavond 23 april staat de
derde schoonmaakavond op het
rooster, van 19.00 tot uiterlijk
21.00 uur. We verwachten de ouders van ‘Haverkamp t/m van Leuveren’ Mocht u zijn ingedeeld en
toch niet kunnen, vragen we u zelf
vervanging te regelen. Wilt u voor
deze avond een emmer, doek en
dergelijke meenemen? Alvast bedankt!

Geloofwaardig én betrokken onderwijs

Zendingsgeld
Vanaf april willen we met het zendingsgeld de MAF
ondersteunen. Paul en Nelleke Markus- den Oudsten
worden na de zomervakantie uitgezonden voor de
MAF. Nelleke is een oud leerling van de SvdO en werkt
nu als leerkracht op een basisschool in Ouderkerk a/d
IJssel. Als pilotenechtpaar bereiden Paul en Nelleke
zich voor op een uitzending voor MAF (Mission Aviation Fellowship). MAF is er voor mensen die in afgelegen
gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het
Evangelie.
Om het project wat zichtbaarder te maken in de school hoopt Paul op maandag
16 april een presentatie te geven. Hij vertelt de kinderen wat het werk van de
MAF inhoud, wat voor werk hij daar precies gaat doen en waarom zij zich voor dit
werk geroepen weten. Naast de financiële ondersteuning willen we Paul en Nelleke en het werk van de MAF opdragen in ons gebed.
KwinK
Op school wordt wekelijks aandacht
geschonken aan de sociaal emotionele
ontwikkeling. Leerlingen leren daarbij
bijvoorbeeld de ander te respecteren,
voor zichzelf op te komen, samen te
werken, een oplossing te zoeken
waarin een ieder zich kan vinden, elkaar helpen, grenzen aangeven, er
voor elkaar zijn, betrokken zijn op de
ander en de omgeving. Om de leerlingen zich hier steeds meer bewust
van te laten zijn presenteren ze elke
periode een afspraak aan de onderen bovenbouwgroepen. We merken
dat de leerlingen elkaar op deze wijze
scherp houden en er zo met elkaar
voor zorgen dat er een veilig, sociaal
en positief klimaat ontstaat waarin
iedereen zich verantwoordelijk voelt
om hieraan bij te dragen.
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Oproep verkeersouder
Na de meivakantie starten Seth
Ruiter en Joshua Michon bij ons
op school. Seth stroomt in in
groep 1, Joshua komt over van
een andere basisschool en start
in groep 6. We wensen Seth en
Joshua een hele fijne tijd op de
SvdO.
Oproep verkeersouder
Voor het nieuwe schooljaar zijn
we op zoek naar een nieuwe verkeersouder. Mocht je vragen
hebben of wil je deze taak op je
nemen dan graag doorgeven aan
Jeanette.
Vakantierooster 2018-2019
Het vakantierooster voor schooljaar 2018-2019 is bekend. Klik
HIER om het vakantierooster te
openen en te bekijken.
Onderzoek ouderbetrokkenheid
Zoals eerder al is aangekondigd
in de nieuwsbrief is Dieuwke
Mooij bezig met haar afstudeeronderzoek op de SvdO. Om dat
onderzoek vorm te geven wordt
u komende week per mail een
enquête toegestuurd. Deze enquête zal gaan over de mate van
betrokkenheid tussen u en de
school. We hopen met de enquête op uw medewerking. Alvast bedankt!

volgende nieuwsflits: D.V. 16-05-18
Geloofwaardig én betrokken onderwijs

