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Bijbelverhalen voor de komende weken

Week 11 en 12 (15 t/m 26 maart): Kiezen
Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken; oordelen en veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.
Bijbel: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het grote
feest (Matteüs 22); Tien bruidsmeisjes; Twee groepen (Matteüs 25); Palmzondag (Matteüs 21).
Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van
liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde, liefde zonder grenzen.
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast
de voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd
(Johannes 13); Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij Hogepriester en Pilatus; Jezus
gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De
vrouwen bij het lege graf; Thomas (Johannes 20).

Studiedag

De studiedag van 29 maart zal een gewone lesdag zijn voor de
kinderen. De leerkrachten zullen na schooltijd online een studiemiddag volgen. Hiervoor is gekozen om de lessen van de
kinderen zoveel mogelijk door te laten gaan.

Paasvakantie

In verband met 1 april, Goede Vrijdag en Pasen zijn de kinderen vrij van donderdag 1 april tot en met maandag 5 april.
Team CBS Anker wenst iedereen alvast fijne paasdagen toe.

Contact

We hopen natuurlijk dat Marianne weer snel beter is, maar in
de tussentijd kunt u met uw vragen terecht bij de intern begeleider Lea van Vliet Lea.vanvliet@edumarevpr.nl of bij de
leerkracht van uw zoon of dochter.

Week 15 t/m 17 (12 april t/m 30 april): Sterken
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop
geven. Het positieve naar boven halen.
Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring).

Beste ouder(s) / verzorger(s),

We hebben een turbulente tijd achter de rug. De groepen 1/2
en groep 4 zijn in quarantaine geweest, maar gelukkig zijn
daar geen nieuwe besmettingen uit voortgekomen en kan het
onderwijs aan uw zoon of dochter zoveel mogelijk doorgang
vinden.
Mede namens het medisch team van Edumare willen wij u
vragen om uw kind niet naar school te laten komen als hij/zij
(verkoudheids)klachten heeft of een huisgenoot klachten heeft
(koorts vanaf 38 graden en/of benauwdheid).
Ook is het een advies om bij het halen en brengen van uw kind
(eren) goed afstand te bewaren en een mondkapje te dragen.
Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de
groepsleerkracht.

Beterschap

Juf Shaquille en onze directeur Marianne zijn herstellende en
we wensen ze van harte beterschap toe!

Gymonderwijs

Op advies van het kernteam van Edumare worden er geen binnen gymlessen gegeven tot 1 april. Indien het weer het toelaat,
zullen we buitenspelen of buitenactiviteiten doen.

Paasviering

Alles wat werkelijk waardevol is in het leven, is kwetsbaar. Je
kunt het niet opeisen, niet pakken, niet vasthouden. Een toepasselijk citaat om een thema te beschrijven waarin het draait
om vriendschap en liefde. Al helemaal wanneer het om het
paasthema gaat.
Voortdurend wordt Jezus in de evangeliën beschreven als iemand die mensen benadert vanuit liefde. De levensinzet van
Jezus uit Nazareth is van grote waarde, maar tegelijk ook
weerloos. Dat blijkt als Hij op Goede Vrijdag gedood wordt.
Zijn volgelingen kunnen hem niet vasthouden. En toch… uit
het paasverhaal kunnen we opmaken dat Jezus’ ideaal van een
nieuwe en betere wereld zijn betekenis en waarde heeft weten
te behouden voor zijn volgelingen en voor velen met hen.
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Het thema ‘liefhebben’ helpt kinderen te ontdekken dat liefde
een woord is dat werkelijkheid wordt als je het vertaalt in concrete daden. Je doet iets voor een vriend of geeft een geschenk, zonder er iets voor terug te willen. Je spreekt op een
aardige, positieve manier over anderen. Je geeft elkaar aandacht en bent bij de ander als die jou nodig heeft.
Die ‘vertaling’ van liefde is ook terug te vinden in de paasverhalen. Dienstbaarheid bijvoorbeeld, als taal van liefde, gaat in
het Johannesevangelie zo ver dat Jezus de voeten wast van zijn
vrienden. De heer wordt slaaf, de omgekeerde wereld!
Van hieruit verkennen de kinderen waar en hoe mensen de
talen van liefde spreken in hun omgeving en in de maatschappij. In de kleine dingen die we belangeloos voor elkaar doen,
of in de zorg die een structurele plek inneemt in onze samenleving.
Op woensdag 31 maart zullen we op school in eigen klas Pasen vieren. We starten met een paasontbijt verzorgd door de
AC en een paasviering vanuit Trefwoord met als thema
‘liefhebben’. Daarna hebben alle klassen een eigen invulling
van de dag. De kinderen hoeven thuis niet te ontbijten.
De schooltijden blijven ongewijzigd.

Kennismaken?

Op onze website kan je bovenin op de homepagina kiezen
voor School.
Als je daarna kiest voor Kennismaken? staat daar informatie
voor ouders die hun kind willen aanmelden op onze school.
Om dat nu wat makkelijker te maken is een nieuw e-mailadres
aangemaakt, zodat zij gelijk bij de juiste afdeling terecht komen om informatie op te vragen of een afspraak te maken.
aanmeldennieuweleerlingencbsanker@edumarevpr.nl

Komende tijd

31 mrt 2021
01 apr 2021
01 apr 2021 - 05 apr 2021
02 apr 2021
04 apr 2021 - 05 apr 2021
06 apr 2021
09 apr 2021

Paasviering op school
1 April, school vrij
Paasvakantie
* Goede vrijdag
* Pasen
Weer naar school
Excursie Kunstgebouw Gr. 7-8
(o.v.b.)

