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Beste ouders / verzorgers,

Algemeen
Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het Paasfeest. Dat doen we met
verhalen over Jezus en de mensen die hij tegenkomt. Het thema dat hierbij hoort is: Het wordt licht.
Er zijn in het leven heel veel dingen die niet zeker kunt weten. Ook kinderen herkennen dat. Of je een
toets goed gemaakt hebt, of een vakantie leuk wordt, maar ook of je zieke oma of opa weer beter
wordt – je weet het niet altijd zeker. Toch zijn er ook dingen die we echt zeker kunnen weten. De bijbel
vertelt daarover. En het eerste dat genoemd wordt, is het licht. In het verhaal van de schepping maakt
God eerst het licht. En tot de dag van vandaag mogen wij erop vertrouwen, dat het elke dag weer licht
zal worden. Als er iets ergs gebeurd kun je het gevoel hebben dat het donker is. Dan twijfel je
misschien of het ooit weer licht wordt in je leven. Met Pasen vieren we dat dat toch altijd weer gebeurt,
zelfs over de grenzen van de dood heen. Het kan nooit zo donker zijn dat het niet meer licht wordt.
In de verhalen van de komende periode horen we hoe Jezus licht brengt voor de mensen die hij
tegenkomt. Maar we horen ook hoe het donker wordt voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later
zelfs gekruisigd. Als Jezus sterft, wordt het helemaal donker in het land. Maar op paasmorgen horen
we toch hoe het licht uiteindelijk overwint. God liet de zon weer schijnen in de wereld.

Schoolfotograaf
Op maandag 15 maart 2021 zou de schoolfotograaf langskomen. Op dit moment is dat
helaas nog niet mogelijk. Het bezoek van de fotograaf is daarom verplaatst naar een later
moment in het schooljaar. De nieuwe datum voor de schoolfotografie is 07 juni 2021. U kunt
deze datum alvast noteren in uw agenda.

Ontruimingsoefening
Op donderdag 18 maart staat de tweede ontruimingsoefening voor dit schooljaar gepland. Deze gaat
vanwege de maatregelen rondom Corona niet door. Tijdens een ontruimingsoefening gaan alle
leerlingen en leerkrachten tegelijkertijd naar buiten en dat is op dit moment niet toegestaan. De
leerkrachten zullen in de komende periode de stappen van de ontruiming met de leerlingen
doornemen zodat zij weten wat ze moeten doen wanneer het schoolgebouw ontruimd moet worden.

Agenda
Woensdag 10 maart 2021

Biddag voor Gewas en Arbeid

Vrijdag 19 maart 2021
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