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Vooraf
Vorige week mochten we de
biddagdienst in de Hervormde kerk
bijwonen. De dominee vertelde over
Daniël. Daniël vertrouwde op God
en bleef ondanks een verbod toch
tot Hem bidden. Hij werd daarom in
de leeuwenkuil geworpen. Daniëls
vertrouwen werd niet beschaamd.
God stuurde een engel om hem te
beschermen en de leeuwen raakten
hem niet aan. God is trouw.
“Loof de HEER, want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.”
Babynieuws
Op 22-02-22 werd bij juf Bertilda en
Arjan een prachtige dochter
geboren. Ze hebben haar Manouk
genoemd. Bente is een trotse grote
zus en de juf laat weten dat het
goed met ze gaat. Van harte
gefeliciteerd en heel veel geluk
toegewenst.

Een dag dans voor en door de hele
school!
Er zijn versoepelingen en dat
betekent ook dat er op school meer
georganiseerd kan worden. Daar
maken wij graag gebruik van.
Op maandag 28 maart en
donderdag 31 maart zullen alle
groepen van onze school een dag
dans voor en door de hele school
krijgen. Dit houdt in dat elke groep
een workshop dans krijgt,
aansluitend bij een thema. Voor
groep 1 t/m 3 is dit thema
'avonturen in het bos' en voor groep
4 t/m 8 'Kunst in beweging'.
Op maandag 4 april presenteren
alle groepen hun stuk aan de andere
groepen, en zullen zij zien dat al
deze presentaties samen één
verhaal zullen vormen.
We vinden het leuk als u van de
presentaties mee kunt genieten en
daarom bent u hierbij van harte
welkom!
Presentatie groep 1 t/m 3
Maandag 4 april, 11:00-11:45
(inloop vanaf 10:45)
Locatie: Gymzaal
Presentatie groep 4 t/m 8
Maandag 4 april, 13:45-14:30
(inloop vanaf 13:35)
Locatie: Gymzaal
Hopelijk zien we u dan!

Start bouw school & de Grote
Rekendag.
Op woensdag 23 maart gaat het
beginnen: de vernieuwbouw van de
school! Dit moment laten we
natuurlijk niet zomaar voorbij gaan!
We combineren het met de Grote
Rekendag, omdat het thema perfect
past bij dit moment. De Grote
Rekendag is een dag voor groep 1
tot en met 8 die helemaal in het
teken staat van rekenen. Het thema
is (hoe passend) ‘Bouwavonturen’.
’s Ochtends hopen we met de hele
school door een grote, versierde
poort te gaan en het bouwdoek te
onthullen. Hierbij zijn de wethouder
en de krant aanwezig. De rest van
de morgen staat in het teken van
veel rekenactiviteiten die horen bij
bouwen: tekenen, inschatten,
rubriceren, plannen. De kinderen
combineren denkkracht met
handvaardigheid. Een heel
avontuur!
Nieuwe leerlingen
In groep 1a zijn weer een paar
nieuwe leerlingen gestart: Vivienne
Hazeleger (zusje van Lieve), Roos
van Harten, Dies Jansen, Lean van
den Brink, Milan Bos, Robin Top en
Finn van de Glind (broertje van Bo).
We hopen dat jullie snel je plekje
gevonden hebben en wensen jullie
een heel fijne tijd toe bij ons op
school!
Juf Anouk
Vorige week was juf Anouk
voorlopig voor het laatst op school.

Ze werd door de kinderen uit haar
klas verrast met een prachtige
luiertrein vol cadeautjes. We
wensen de juf een fijne
verlofperiode toe.

’s Morgen zijn de groepen 3 t/m 5
aan de beurt. Zij worden om 8.40
verwacht op het voetbalveld de
eerste wedstrijd start om 9 uur. De
groepen 6 t/m 8 worden ‘s middags
om 12.40 op het voetbalveld
verwacht, en deze wedstrijden
beginnen om 13.00. U krijgt meer
informatie van de leerkracht over
het vervoer etc.
Bijbeltekst

Spreekmomenten
De afgelopen twee weken mochten
we u als ouders weer op school
ontmoeten. Het was fijn om u weer
te zien en te spreken. Dank voor uw
komst en uw betrokkenheid!
Nationale pannenkoekdag
Op vrijdag 18 maart 2022 is het
Nationale Pannenkoekdag! Onze
school is benaderd door de,
Veenhuizen Groep B.V. uit
Voorthuizen. Zij pakken deze dag
graag uit en hebben alle
basisscholen uit gemeente
Barneveld uitgenodigd een
pannenkoeken feestje te vieren.
Veenhuizen Groep B.V. ontzorgt
(food gerelateerde) ondernemers op
het gebied van warmte en
koudetechniek. Zij zijn dé
leverancier van de MultiPan, een
pannenkoekencarrousel. Hiermee
bakt Veenhuizen Groep B.V. vrijdag
18 maart bijna 5.000 pannenkoeken.
Als tussendoortje/lunch krijgt uw
kind vrijdag 18 maart een
pannenkoek. Wilt u hiervoor een
bord en bestek meegeven? Wij
zorgen voor stroop en poedersuiker.

Schoolvoetbaltoernooi
Na 2 jaar geen scholenvoetbal i.v.m.
corona hoopt VV-Stroe dit jaar weer
een echt voetbaltoernooi tussen de
scholen te gaan organiseren. Dit zal
plaatsvinden op vrijdag 8 april.

Agenda
18 maart

Nationale
Pannenkoekendag

23 maart

De Grote Rekendag

28 maart
31 maart

Dansworkshops groep
1-3
Dansworkshops groep
4-8

4 april

Dans presentaties

8 april

Schoolvoetbal toernooi

Verjaardagskalender
Maart

Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 12
We beginnen deze week met de
Paasverhalen. Jezus vertelt aan Zijn
discipelen dat Hij moet gaan lijden
en Hij wordt als Koning
binnengehaald in Jeruzalem.
Week 13
Het verhaal gaat verder. Jezus en
Zijn discipelen vieren het laatste
Avondmaal. Daarna gaan ze naar de
Olijfberg, waar Judas Jezus verraadt
met een kus.
Week 14
Jezus wordt gevangengenomen en
er wordt een proces tegen Hem
gevoerd. Vervolgens wordt hij
gekruisigd.

17
17
18
20
21
23
24
24
24
24
29
30
31
31

Rosanna van den Berg
Jaroah Meurs
Nienke Roelofs
Juf Anouk
Juf Gerdie
Hidde van de Krol
Nathan van den Brink
Bram Davelaar
Rick Davelaar
Jasmijn van den
Hudding
Sophie Brunekreef
Jaxson Hotz
Lars van den Brink
Rick van Essen

5a
5b/ 6b
8a

Jasmijn van de Bunt
Iwan van den Top
Anne van Huigenbos
Gijs de Jong
Emma Hazeleger
Marith Hazeleger
Yarah Kuijt
Maria van de Pol

3a
3a
5a
2b
6a
8a
3a
5a

7a
5a
6a
7a
3a
2b
2b
5b/ 6b
1a

April
1
1
2
3
6
7
7
7

