Nieuwsbrief 27-05-2020
Kalender
28 mei

Bordsessie+ jaarplanning om 15.00
uur
Vrij, Pinksteren en margedag
Evaluatie basicly ( meester Bert)
GMR juf Anneke om 19.30 uur

1 en 2 juni
8 juni
9 juni

Aanwezigheid managementteam:
Greetje
Nomden
(adj.dir)
do

Thea Enderlé
(ib-er)

Week 22

Jack
Lubberman
(dir)
di/wo

Week 23

wo/do

di

wo

Week 24

di/wo

do

di

ma/do

U kunt deze link volgen om bij de vragenlijst te
komen, de vragenlijst is beschikbaar in het
Nederlands, Engels, Grieks en Spaans:
https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/S
V_72JUAZOcaCiibqt
De vragenlijst hoeft maar door 1 ouder te worden
ingevuld en niet door kinderen. Er is een mix van
vragen over uzelf, uw gezinsleven en uw kind. Aan het
einde van de vragenlijst kunt u aangeven of wij u over
een aantal weken opnieuw mogen benaderen met
een kortere vervolgvragenlijst.
Ga naar onze website om op de hoogte te blijven van
(anonieme) resultaten van de studie:
https://nl.covidfamilystudy.com
Alvast hartelijk dank voor het invullen!

Vanuit het managementteam
Beste ouders,
Helaas kunnen we u nog niet berichten hoe we verder
gaan na 8 juni met het onderwijs op de scholen.
De organisaties zoals PO in actie, vakbonden, zijn het
er nog niet over eens.
Namens Noordkwartier en Marenland is er een
kernteam die zich hierover buigt. We wachten hun
adviezen af.
Wij hopen u zo spoedig mogelijk op de hoogte te
brengen.

Met vriendelijke groet,
Het onderzoeksteam van de covid-19 gezinsstudie

Jarigen:
28 mei Mayren uit groep 1/2
9 juni Jacob uit groep 5/6
9 juni Pieter uit groep 5/6

Pinksterdienst
Op 28 mei kunt u een pinksterdienst thuis bekijken
met uw kinderen, als u daar belangstelling voor heeft
geef ik u hierbij de volgende link:
www.kwintessens.nl/start.

Oproep van de Universiteit van
Amsterdam
De UvA heeft een belangrijke studie opgestart waarin
we onderzoeken hoe de covid-19 crisis het
gezinsleven beïnvloedt. Bent u ouder van een kind
tussen de 6-17 jaar oud? Zou u ons dan willen helpen
door een vragenlijst in te vullen van ongeveer 15
minuten? Op deze manier helpt u organisaties om de
juiste hulp aan families aan te kunnen bieden ten tijde
van de crisis.

Bijbelverhalen voor de komende weken
Week 22 ■ 25/05 - 29/05
Hoe moet het verder?
Handelingen 1: 1-11, 2: 1-13 en 2: 42-47
In de week tussen Hemelvaart en Pinksteren lezen we
de verhalen die bij deze feestdagen horen. We horen
hoe Jezus naar de hemel gaat en hoe later de heilige
Geest neerdaalt op de hoofden van de leerlingen.

Week 23 ■ 02/06 - 05/06
Hoe durf je!
Esther 1 en Esther 2: 1-18
Koning Ahasveros geeft een groot feest waarop
iedereen kan zien hoe rijk en machtig hij is. Hij wil ook
dat zijn vrouw komt, zodat iedereen kan zien hoe
mooi zij is. Maar ze weigert. Hoe durft ze! Koning
Ahasveros stuurt haar weg en gaat later op zoek naar
een nieuwe koningin. Ester gaat naar het paleis en de
koning is erg van haar onder de indruk.

Week 24 ■ 08/06 - 12/06
Kun jij iets doen?
Esther 2: 19-23, Esther 3 en Esther 4: 1-17
Mordechai, de neef van Esther, ontdekt een complot
tegen de koning. Hij komt in actie en redt zo het leven
van koning Ahasveros.
Als Mordechai niet wil buigen voor de hoge minister
Haman, wordt een verschrikkelijk bevel uitgevaardigd
tegen de Joden. Kan Esther iets doen om het te
voorkomen?

Corona

Ik lig ziek Thuis.
Als je ziek bent dan mag je niet naar buiten
Mond kapje.
Niet naar school door corona.
Niet leuk.

Groep 3 en 4

Corona verhalen en tekeningen
De corona
Door de corona zijn er veel mens in huis maar er
is een idee verzonnen
Maar je moet wel met mondkapjes op maar wel
met 1,5 meter afstand
En in het ziekenhuis is het vol gepropt met
corona patiënten.
En ik ben blij dat ik weer naar school mag.
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