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Het dag/week/jaarrooster 

We zijn op dit moment druk bezig met het invullen van de lessen met instructietijden, begeleide instructie,                 
samenwerkopdrachten en de tijd van zelfstandige verwerking. Een hele klus, maar de structuur komt er nu goed                 
in en voor de start is duidelijk hoe er het hele schooljaar gewerkt gaat worden. 
Tijdens de informatiemarkt eind maart zal hier uitleg over worden gegeven. 
 
Bij een systeem waar we kinderen meer eigenaar van hun eigen leerproces willen laten worden hoort een strakke                  
structuur en een omgeving die rust biedt. 
 
In de voorjaarsvakantie worden de vloeren van de hal, keuken, de halruimte van het kleuterplein en de hal                  
richting het speellokaal voorzien van pvc vloeren. Half maart worden de grote hal en de               
keuken voorzien van nieuw meubilair, waardoor deze ruimtes echt gebruikt kunnen           
worden als stilteplein en samenwerkplein. In school liggen al tekeningen van hoe de             
ruimtes er uit zullen gaan zien. Volgende week zullen tijdens de ouder-kind-leerkracht            
gesprekken de tekeningen in de hal liggen.  

Dienst van school en kerk 

Heb jij wel eens iets gedaan wat niemand van je verwacht had? In de              
scholendienst op 19 maart horen we het verhaal van Petrus die over            
het water loopt en we hopen dat jullie allemaal komen meeluisteren           
en meezingen. De dienst begint om 10 uur en is bij de            
baptistengemeente  De Bron aan de Adriaen Brouwerstraat 2. 

 

Het onderstaande filmpje geeft alvast een leuke introductie op het          
thema van de dienst.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8EKpT0OAv58 

 

Uitnodiging van de Twentse Welle 

Bij deze nieuwsbrief zit een uitnodiging van museum de Twentse Welle te Enschede voor activiteiten tijdens de                 
voorjaarsvakantie. 
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De voorleeswedstrijd door Tamara Misakian 

Ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd van heel Almelo. Het was een heel             
speciale ervaring om mee te maken. 
Het was ook heel gezellig! Iedereen heeft gelezen en we hebben een lied             
gezongen. De winst ging naar een ander meisje, namelijk Anniek. 
 
Groetjes van Tamara Misakian. 
 
 

Diploma 

Noa Pattipeiluhu uit groep 3 heeft haar zwemdiploma A behaald. 

Topper, gefeliciteerd! 

 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 

We werken nog steeds over het Thema ‘machines’. De sloophoek blijft de grote favoriet. De meeste 

machines/apparaten zijn al flink uit elkaar gehaald. Maar er valt nog genoeg te slopen.  

 

We schilderen een fietswiel machine, hierin kunnen de kinderen hun eigen creativiteit kwijt.  

Ook kleien we gereedschap, schrijven we onze naam in de schrijfhoek en experimenteren we met buizen in de 

zandtafel.  

Op vrijdag 17 februari zal de afsluiting van het project zijn. Dit is om 14.20 uur in het lokaal van groep 1. U komt 

toch ook? 

 

Wij hebben binnenkort heel veel schoenendozen nodig. Spaart u ze alvast voor ons? 

 

Op dinsdag kwam Frederique naar de bibliotheek in school om ons voor te lezen uit het boek: De kleine walvis.  

Ze had een walvis meegenomen op een karretje, dit kwam ook in het verhaal voor. De kinderen lagen heerlijk op 

zitzakken en de zithoek in de bibliotheek te luisteren en kijken naar haar verhaal. De kleurplaat die de kinderen 

vandaag meegekregen hebben naar huis kunnen de kinderen inleveren bij de bibliotheek in de stad.  

2 
 



 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Vriend en vijand 

 

Lucas 6: 27-35; 41-45, 7:1-10  

Jezus zegt dat je je vijanden lief moet hebben. Kan dat dan? En wat is er voor nodig?  

Later stuurt een centurio, een belangrijke man uit het Romeinse leger, zijn knechten naar Jezus toe. Is de centurio 

een vijand? Of is hij een vriend? De joodse leiders vertellen dat hij veel goeds gedaan heeft voor de synagoge. Hij 

vraagt aan Jezus of zijn zieke knecht beter kan worden. Hij heeft een groot geloof. 

 

Verhalen:  

 

Wees barmhartig, Lucas 6:26-38  

Boom en vrucht, Lucas 6:43-45  

Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10 

 

Verjaardagen 

 
De jarigen van deze week zijn: 

7 februari Nora Geurtse groep 7 11 jaar 

10 februari Jaimie van Driel groep 4 8 jaar 

12 februari Mika Tijink groep 2 6 jaar 
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