
 

 

 

Het wordt licht 
Wat hebben we in de voorjaarsvakantie genoten van de zon. Licht zorgt voor 
blijdschap en hoop! In de komende weken zullen we richting Pasen ook bezig 
zijn met dit thema. Deze week begonnen we, via onze methode Kind op 
Maandag, met verhalen over de zaaier en de zalving van Jezus' voeten. 
Volgende week vragen we ons af: "Wie is Jezus?" We vertellen de kinderen 
over de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook 
horen we hoe vijf broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden 
mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die man toch, die zulke dingen 
kan doen? Hij is het Licht van de wereld, Hij is de hoogste Heer! 

 

Biddag 
Volgende week woensdag is het biddag. We vieren het ook deze keer niet samen in de  
kerk of in het speellokaal, maar met de eigen groep in het eigen lokaal. 
Het thema is deze keer 'De biddende bouwer', naar aanleiding van de Bijbeltekst uit 
Nehemia 2: 1-20. 
Nehemia mocht biddend bouwen aan de stad Jeruzalem. Hij mocht bidden om kracht,  
moed en wijsheid. Ook wij mogen dagelijks bidden voor kracht, moed en wijsheid.  
Bid u mee? 

Woensdagochtend zamelen we ook geld in. Het geld is deze keer bestemd voor de Voedselbank.  
Mogen we op uw bijdrage rekenen? Namens de Voedselbank alvast hartelijk bedankt! 
 

Gesprekken  
In de afgelopen week hebben de ouders van de kleutergroepen een gesprek 
gehad met de juffen. We kijken terug op goede, inhoudelijke gesprekken 
waar we weer mee aan de slag kunnen! Maandag en dinsdag zullen de 
plaatsingsgesprekken voor groep 8 plaatsvinden. De ouder(s)/verzorger(s) 
van de groepen 3 t/m 7 zullen volgende week een uitnodiging via Parro 
ontvangen. Fijn om zo samen te werken aan de ontwikkeling van ieder uniek 
kind! 
  

Nieuwslander 
Sinds een aantal weken is onze nieuwe website online! Hier zijn we natuurlijk erg blij mee, maar hierdoor moet  
het versturen van de Nieuwslander ook aangepast worden. Het is de bedoeling dat de Nieuwslander verstuurd  
gaat worden via het platform MailChimp. Als het goed is ontvangt u vandaag voor het eerst de  
vernieuwde Nieuwslander via dit platform, naast de ‘originele’ versie via Parro. Het zal nog wel even  
wennen zijn voor ons, dus we hopen op uw begrip wanneer het niet allemaal vlekkeloos verloopt. 
 

Agenda  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   8 en 9 maart  Adviesgesprekken groep 8 

 10 maart  Biddag 

 15 t/m 19 maart  10 minutengesprekken (online): groep 3 t/m 7 

 22 maart  SOT 

http://www.beatrixschoolrijssen.nl/

