Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2021-2022

7 april 2022

Achte âlden,
Van de directie

Vorige week kregen we het bericht dat juf Elisabeth en haar man
uit Gods hand een gezonde dochter mochten ontvangen. Ze
hebben haar Tamara genoemd. Met moeder en dochter gaat het
goed. We wensen juf Elisabeth en haar man Petrus Gods zegen in
de opvoeding van hun kinderen. Op het kaartje staat geschreven:

‘Je bent voor ons een geschenk van God.
waardevol en klein.
Wij weten dat, waar je ook gaat,
Zijn hand op jou zal zijn. ‘

Paasviering
Himmeldei
Grote rekendag
Koningsspelen
Provinciaal ‘Lyts Frysk Diktee’
Agenda
Verjaardagen

Wilt u een kaartje sturen? Hun adres is:
Fam. De Boer
Haadwei 3
9108 MA Broeksterwâld
De weken rijgen zich aaneen. We hebben een
periode achter de rug van veel ziekte onder
leerlingen en leerkrachten. Gelukkig lijkt de piek
voorbij.
Volgende week mogen we Pasen vieren. Een feest
met een verdrietige en een mooie kant. We zijn
dankbaar dat we door Jezus gered mogen zijn.
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Komende donderdagmiddag, 14 april, vieren we met de kinderen uit alle groepen
gezamenlijk het Paasfeest. We staan stil bij het Paasverhaal; hoe bijzonder deze gebeurtenis
was en nu nog steeds voor ons als mensen is.

(Johannes 3:16 BGT)

Twee weken geleden mochten de kinderen van groep 5-8 de
beide dorpen schoonmaken. Ze zijn druk in de weer geweest met
vuilniszakken om alle zwerfafval op te ruimen.

Vorige week woensdag was de Grote Rekendag. Het thema was
‘Bouwen’. In alle klassen zijn voorbereidende activiteiten gedaan. Op de dag zelf waren de
kinderen uit alle groepen aan het ontwerpen en bouwen: Van hokken in de dierentuin tot
Tiny Houses. Een groot succes!

Op vrijdag 22 april doen we de Koningsspelen. Wat we
precies gaan doen laten we nog weten, maar haalt u vast
de oranje kleding, vlaggetjes en schmink van zolder?

Een aantal weken geleden deed groep 7/8 mee aan het
proefdictee Fries. Maar liefst 5 leerlingen zijn door de selectie gekomen en mogen meedoen
met het provinciaal ‘Lyts Frysk Diktee’. Heel veel succes Arno Johannes, Sietske Marije,
Jelmer, Doutzen en Renze!
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15 apr.
18 apr.
20-21 apr.
22 apr.
27 apr.
28 apr

17 april Wiebe Johan
Groep 4
Goede Vrijdag – alle kinderen vrij
Tweede Paasdag – alle kinderen vrij
‘Vandaag is het de dag, om nooit weer
Eindtoets groep 8/Entreetoets groep 7
te vergeten. De Heere God heeft jou,
Koningsspelen
alweer een jaar gespaard!’
Koningsdag – alle kinderen vrij
Meivakantie t/m 6 mei 2022 – alle kinderen vrij
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