Belangrijke data:







Biddag
Op woensdag 13 maart is het biddag
voor gewas en arbeid. Het thema is
“Wat vraag jij?” Centraal staat
1 Koningen 3: 1- 15. Koning Salomo
kreeg deze vraag. God sprak met hem
en beloofde te zullen geven waar hij
om vraagt. De jonge koning vraagt een
wijs en opmerkzaam hart.
In Jakobus 1: 5 staat:
“En indien iemand van u wijsheid
ontbreekt, dat hij ze van God begeert,
Die een iegelijk mild geeft, en niet
verwijt; en zij zal hem gegeven
worden.” Op alle dagen van het jaar
mogen we God vragen en danken.
Op biddag staan we hier heel speciaal
bij stil. Op school, in de verschillende
kerken en misschien ook thuis. Om
hierbij te helpen krijgen de kinderen
de dagboekstukjes mee naar huis om
samen te lezen. Doet u mee? Het is
prachtig dat we zo de band tussen
school, kerk en gezin mogen ervaren.
Vlindergroep
Na de voorjaarsvakantie op maandag
4 maart is de instroomgroep
(vlindergroep) onder leiding van juf
Caroline van As en juf Elise van Gelder
gestart met 9 kinderen. De groep
groeit naar 25 kinderen.

Open Klasmorgen
Op woensdag 27 maart houden we onze
Open Klasmorgen. U bent van harte
welkom van 9.30 uur- 10.15 uur en/of van
10.30 uur- 11.15 uur. U kunt een rondje
door de school lopen en een kijkje nemen
in de groepen en ook in de Plusklas.
Natuurlijk zorgen we ook voor koffie!
Iedereen van harte welkom! We zouden
het erg waarderen als u jonge gezinnen
met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3
jaar op de Open Klasmorgen wijst.
Paasfeestviering
We maken u nu vast bekend dat op
woensdag 17 april er om 19.00 uur een
gezamenlijke Paasfeestviering is met
kinderen en ouders in de kerk van de
Hersteld Hervormde gemeente. Ook
anderen zoals bijv. opa en oma zijn van
harte uitgenodigd.
Vrije dagen rond Pasen
Op donderdag 18 april gaan de kinderen
om 8.45 uur naar school. Die middag
blijven we met z’n allen op school eten.
De school zorgt voor eten en drinken. Om
13.30 uur is iedereen vrij. Aansluitend de
meivakantie. De kinderen worden op
maandag 6 mei weer op de normale tijd
op school verwacht.





Woensdag 13 maart
biddag.
Woensdag 27 maart
Open Klasmorgen.
Woensdag 3 april grote
rekendag.
Donderdag 11 april
afscheid Karen Dekker
PSZ.
Vrijdag 12 april
Koningsspelen.
Groepen 5 t/m 8 om
14.15u. uit.
Woensdag 17 april
Paasfeestviering om
19.00u.
Op donderdag 18 april
continurooster tot 13.30
uur en aansluitend de
meivakantie.
Alle data DV.

Afscheid Karen Dekker van de Peuterspeelzaal Benjamin
Binnenkort zal Karen Dekker onze Peuterspeelzaal Benjamin
verlaten. Na bijna 25 jaar gaat zij een nieuwe uitdaging aan,
waarmee wij haar veel succes wensen. We zijn Karen dankbaar
voor het vele goede werk dat zij in de afgelopen jaren binnen
onze vereniging (en stichting Peuterspeelzaal) heeft verricht en
zullen haar zeker gaan missen! In overleg met Karen,
directeuren van de scholen en bestuur hebben we gekeken
naar een herverdeling van taken. Hierbij zijn we gezamenlijk tot
de conclusie gekomen dat de vervanging van Karen niet één-opéén zal plaatsvinden, maar dat werkzaamheden zullen worden
verdeeld onder verschillende medewerkers. Dit zien we als een
goede mogelijkheid om vanuit onze strategische visie de
samenwerking tussen de basisschool en de peuterspeelzaal op
locatie te intensiveren. Uitgangspunt in de nieuwe situatie is
dat de directeuren van de scholen per locatie
eindverantwoordelijk zijn voor de peuterspeelzaal. Om een
soepele overdracht te kunnen waarborgen, is Karen in de
komende periode nog beschikbaar om werkzaamheden over te
dragen. Zij is dan niet meer op de gebruikelijke dagen op de
peuterspeelzaal aanwezig. Uiteraard zullen we aandacht aan
haar vertrek en afscheid van onze vereniging en
peuterspeelzaal besteden. We maken u er nu al op attent dat er
een afscheidsreceptie zal worden gehouden op donderdag 11
april van 16.00 uur – 17.00 uur. Bestuur Scholen met de Bijbel
te Lunteren.

Peuterspeelzaal Benjamin
Het afgelopen thema ging over: “Een huis voor Harry” Dit is de
titel van het boek van de nationale voorleesweken. Om het
thema te introduceren bij de kinderen kwamen een aantal
collega ’s van de Bron bij ons voorlezen. De peuters hebben
ervan genoten.
Ons nieuwe thema is : Ziek en gezond. We maken kennis met
het ziekenhuis en de apotheek. Er komt een ouder hier het een
en ander over vertellen. Het boek: 'Beer is ziek' staat centraal.
De komende weken gaan we dit boek vaker lezen, er werkjes
over maken en er allerlei begrippen uit het boek over leren.
Er zijn op een aantal groepen nog wat plekjes vrij voor nieuwe
peuters dus als u een peuter heeft of kent die nog niet op
Benjamin zit, wij hebben nog ruimte! Hebt u nog vragen of
twijfelt u nog? Kom gewoon eens even kijken of vraag een
gesprek aan. Wij willen u graag een rondleiding geven en uw
vragen beantwoorden. www.peuterspeelzaalbenjamin.nl
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