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De Koning te rijk 

We zitten midden in het 40-dagen project. Het themalied 

schalt geregeld door de school.  

 

Refr:  Hij is de koning te rijk. 

         Jezus deelt uit van wat Hij heeft 

aan ieder die met Hem leeft. 

Want in Zijn koninkrijk word je rijk 

als je geeft. 

 

Hij wandelt door de straten 

en strooit rijkdom in het rond. 

Wie ziek was en verlaten 

maakt Hij vrolijk en gezond. 

Hij laat de mensen delen 

in geluk en nieuwe hoop. 

Zijn daden zijn juwelen 

en Hij loopt ermee te koop.  

 

Refr. 

 

De schatten van de hemel 

zijn geen munten en geen goud. 

Ze worden je gegeven 

als je van de mensen houdt. 

Want lachjes, mooie woorden, 

een gebaar, een blik, een lied; 

dat zijn de rijke sporen 

die je van de hemel ziet. 

 

Refr. 

 

We maken bij de ingang van de 

school ook zichtbaar dat het bijna 

Pasen is. De kronkelweg met 

knikkers raakt steeds voller. Nog 

even en we vieren dat Jezus voor 

ons is gestorven, maar ook weer 

opgestaan is uit de dood. 

 

 

 Open dag stichting de Welle 

Tijdens de NL-doet dag, hebben 10 kinderen van onze school 

geholpen met het maken van kunst. Dit was een 

samenwerking met ouderen uit onze wijk. Afgelopen dinsdag 

werd het pand van stichting de Welle geopend aan de  

G.H. Beensweg. Een aantal kinderen die hebben meegewerkt, 

mocht hier ook bij aanwezig zijn. Het resultaat is erg mooi 

geworden! 

 

           
 

 Boomfeestdag 

Afgelopen woensdag heeft onze groep 8 meegeholpen met 

het planten van nieuwe fruitbomen, struiken en gewassen in 

de Esrand, het gebied rondom de speeltuin die in 

ontwikkeling is. Gelukkig hadden ze er mooi weer bij, want 

het was nogal zwoegen om de 300 planten en bomen in de 

grond te krijgen!  
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 Prijsvraag naam speeltuin Cool Nature  

Zoals u wellicht weet, hebben we vorig jaar meegedacht in de 

ontwikkeling van de speeltuin (project Cool Nature) aan de 

G.H. Beensweg. Wat bijzonder is aan deze speeltuin is dat alle 

speelonderdelen gemaakt zijn van natuurlijke materialen.  

Op vrijdag 19 mei zal het gebied officieel worden geopend en 

onze school mag daar haar medewerking aan verlenen! We 

mogen zelfs de naam verzinnen die de speeltuin gaat dragen. 

Alle gezinnen hebben vandaag een briefje meegekregen naar 

huis. Ook kunt u de brief nog vinden als bijlage. We willen 

jullie vragen om een leuke, originele, maar passende naam te 

verzinnen. De deadline voor het inleveren is op vrijdag 7 

april. Daarna zullen we ons als team over de inzendingen 

buigen en samen met de gemeente Wierden een beslissing 

nemen. Voor het gezin die de uiteindelijke naam bedenkt, zal 

er een kleinigheidje zijn. Doe je best! 

 Zomertijd 

Aankomend weekend zal de zomertijd in 

gaan. Denkt u aan het verzetten van de 

klok? De nacht zal van zaterdag  

25 maart op zondag 26 maart een uurtje 

korter zijn.  

  Studiemiddag, alle leerlingen vrij 

Dinsdagmiddag 4 april houden we een studiemiddag voor de 

leerkrachten. Alle kinderen zijn dan vrij! ’s Morgens gaan we 

gewoon naar school.  

Verkeersexamen 

Donderdag 6 april doet onze groep 7 mee aan het 

verkeersexamen. Deze dag gaan we kijken of ze de theorie 

beheersen, dinsdag 11 april staat het praktijkexamen op het 

programma. De route hebben inmiddels alle kinderen 

meegekregen naar huis. Het wordt mooi weer, dus er kan 

volop geoefend worden. Succes! 

Schoolvoetbaltoernooi 

Maandag 10 april en dinsdag 11 april wordt het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi weer gehouden. Onze kinderen uit 

groep 7 en 8 zijn er al bijna klaar voor! U bent welkom om 

alle teams aan te moedigen vanaf 16.00 uur op het sportpark. 

We wensen alle kinderen van groep 7 en 8 veel plezier toe! 

 

 Aanmelden nieuwe leerlingen 

De aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar druppelen 

binnen. Graag zien we dat kinderen minimaal een jaar 

voordat ze 4 jaar worden, worden opgegeven. Het mag 

natuurlijk ook eerder. Kent u mensen in uw omgeving die nog 

geen school hebben gekozen? Wijs ze dan op onze school. 

Iedereen is welkom om een afspraak te maken om eens te 

komen kijken. Voor ouders die nog een jonger broertje of 

zusje op moeten geven, ook graag minimaal een jaar van 

tevoren. Een inschrijfformulier is op te halen in de school bij 

juf Diny of juf Saskia. 

 

Jeugdsportfonds 

Graag brengen we bij u het bestaan van het jeugdsportfonds 

onder de aandacht. Dit fonds is in het leven geroepen voor 

gezinnen die het niet op kunnen brengen om maandelijks 

contributie te betalen voor een sportvereniging, maar wel 

graag willen dat hun kind aan sport doet. In de bijlage van 

onze nieuwsbrief kunt u de spelregels vinden.  
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Inloop Alles-in-1 verplaatst 

De volgende inloop van Alles-in-1 staat gepland op dinsdag 9 

mei. Dit kan niet door gaan in verband met het 

schoolkorfbaltoernooi van groep 5 en 6. We verplaatsen het 

naar een week later. Op dinsdag 16 mei bent u allen van 

harte welkom om het werk van de kinderen te komen 

bekijken van 15.15 – 16.00 uur. Wilt u dit thuis op de 

kalender veranderen? 

 

Gezocht: moestuintjes 

Binnenkort start Albert Heijn weer 

met het uitdelen van moestuintjes 

bij bepaalde producten. Mocht u bij 

deze winkel uw boodschappen 

halen en niets doen met de 

moestuintjes, wilt u ze dan voor ons         

             sparen? In de onderbouw beginnen 

we binnenkort met het project Lente/Pasen waar we ze graag 

voor gebruiken! U mag ze inleveren bij een van de 

leerkrachten van groep 0, 1 of 2. 

 

Schoolfruit week 13 

Het volgende schoolfruit zal komende week worden 

uitgedeeld: 

 

Dinsdag:  komkommer  

Woensdag: sinaasappel 

Donderdag: appel (Jonagold) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data  

 

27 maart: Weekopening 

4 april:  Studiemiddag, alle leerlingen vrij 

6 april:  Theorie verkeer, groep 7 

10 april:  Schoolvoetbaltoernooi gr 7 en 8 

11 april:  Schoolvoetbaltoernooi gr 7 en 8 

12 april:  Paasviering onderbouw om 19.00 uur 

13 april:  Paasviering bovenbouw in de klas 

13 april:  Paasetentje, iedereen om 14.00 uur vrij 

14 april:  Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 

17 april:  Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij 

 

 

 


