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Biddag: woensdag 10 maart 

Het Thema is: ‘De biddende bouwer’ uit het  
Nehemia 2: 1-20. We zingen de themaliederen 
op school. Het gezinsdagboekje gaat vrijdag 5 
maart mee naar huis. De psalmen zijn:  
141 vers 1 (onderbouw)  
Psalm 84 vers 6 (bovenbouw) 
 
Rapport en spreekavond 
Op 26 maart gaat het rapport met de leerlingen 
mee. De 10-minuten gesprekken zullen 
telefonisch plaatsvinden. Hierover krijgt u via 
Parro nog een bericht.  
 
Ouderbrieven Wonderlijk gemaakt 
De aankomende periode zullen de lessen van 
Wonderlijk Gemaakt gegeven. Hierover volgt een 
informatiebrief per klas.  
 
Grote Rekendag 
De grote Rekendag is verzet naar woensdag 23 
juni.  
 
Koningsspelen vrijdag 23 april 
Op dit moment wordt er nagedacht en overlegd 
óf en zo ja op welke manier de Koningsspelen 
kunnen worden gehouden.  
 
Activiteiten die in de jaarplanning staan 
opgenomen, maar helaas niet door kunnen 
gaan: 

 Workshop groep 3 en 4. 

 School op Seef groep 7. 

 praktisch verkeersexamen groep 7 
(theorie examen gaat wel door). 

 Paaszingen  

 Voorstelling Rembrandt 

 
Nieuws van de leerkrachten 
Bij juf Jongkind en haar man is een dochtertje 
(Laure) geboren.  
Juf de Jong heeft bekend gemaakt dat zij en haar 
man in de zomer hun eerste kindje  
verwachten. 
Meester Kooij en zijn vrouw verwachten hun 
derde kindje in de zomer. 
We feliciteren de collega’s en hun gezin van 
harte!   
Juf Bouma gaat 22 maart met 
zwangerschapsverlof.  
Juf Rozendaal hoopt na haar 
zwangerschapsverlof haar werkzaamheden op 
school met ingang van 23 maart weer op te gaan 
pakken.  
 
Psalmrooster 

Datum    Gr. 3-4    Gr. 5-8          A * 

8-3 2:7a 116:7 103:6 

15-3 141:1 84:6  

22-3 31:11a 22:1 22:1 

29-3 31:11 31:4 30:2 

5-4 21:4a 30:3 118:11 

12-4 21:4 105:22a 73:13 

 De genoemde data zijn de data waarop de psalm 
wordt overhoord.  
*Deze psalm kan worden aangeboden in de 
bovenbouw als er geen twee weken nodig zijn 
om een psalm te leren.  
 
Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 
10 maart Biddag 

26 maart  Rapport mee 
 

 


