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Notter, 23 maart 2021
Geachte ouders/verzorgers,
Pasen.
In de Bijbelverhalen voor de kinderen komen we steeds een stapje dichter bij Jeruzalem, steeds
dichter bij Pasen. Jezus heeft tijdens zijn rondreizen zijn discipelen en ons voorgedaan hoe we
moeten leven, hoe we als mens kunnen zijn.
Lied 172 (wijze ps. 128)
Een mens te zijn op aarde, in deze wereld te tijd,
Is leven van genade buiten de eeuwigheid.
Is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden, die ’t ons heeft voorgedaan.
Ook nu in deze onzekere tijd, waarin we minder vrijheden hebben dan we gewend zijn. Toch is
het belangrijk vooral in deze coronatijd om naar elkaar om te zien en met elkaar rekening te
houden. We zijn verantwoordelijk voor deze wereld, maar ook voor elkaar. We kunnen en
mogen geen gekke dingen doen en anderen daarmee benadelen.
We hopen dan ook dat we na april weer wat meer mogen.
Lied van de week.
Groep 3/4: Lied: Bidden
Groep 5/6: Lied: De zon op je gezicht.
Groep 7/8: Lied: Uw genade is mij genoeg.
Zending: € 35,90
Paasviering.
Donderdagmiddag 1 april vieren wij het Paasfeest op school in de eigen klas. Elke klas maakt
een eigen liturgie/viering. We beginnen om 13.15 uur en sluiten om 14.30 uur.
’s Morgens gaan we na de pauze eieren zoeken. Groep 1 t/m 4 rond de school en groep 5 t/m 8 in
het bos. Alle leerlingen mogen dinsdag 30 maart een paar hardgekookte eieren meenemen naar
school. Deze gaan we op school verven en later verstoppen.
De bouw.
Zaterdag is er voldoende hulp. Dank aan alle moeders, die de vaders
hebben opgegeven. Heren, we kunnen zaterdag op tijd klaar zijn. We
starten om 9.00 uur. Wie een greep/riek heeft; deze graag meenemen
(en een paar handschoenen.). Voor koffie e.d. zorgt de
oudercommissie.
Afwezig.
Meester Nijkamp is vrijdag afwezig. Juf Kelder heeft die dag de groep.
Vrij.
Donderdag 1 april zijn de leerlingen na de Paasviering om 14.30 uur vrij.
De school begint weer op woensdag 7 april om 8.25 uur.

Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

