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Informatieavond O4NT 

 
De datum voor de informatieavond is dinsdag 28 maart. Na de voorjaarsvakantie            
ontvangt u van ons een uitnodiging. In antwoord op die uitnodiging kunt u zich              
aanmelden voor deze avond. 

 

De schoolfotograaf 

 
Dinsdag 28 februari komt de schoolfotograaf. Er worden die dag weer foto’s van de kinderen genomen. Ook                 
worden er broertjes-zusjes foto’s gemaakt. Hebt u nog kleine kinderen die nog niet naar school gaan, dan mogen                  
ook zij op de foto met hun broertjes-zusjes. De foto’s met de kleintjes worden direct om 8.30 uur gemaakt. 
ook worden er foto’s van de groepen gemaakt. 
Als de foto’s door de fotograaf zijn verwerkt, krijgt u een uitnodiging om via de webshop van de fotograaf de door                     
u gewenste foto’s te bestellen. 
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Nieuws van het kleuterplein 

 
Vorige week hebben we weer een heel gezellig en leuke spelletjesochtend gehad. Hulpouders, bedankt! 

 

Op maandag hebben we een Valentijnskaart op de post gedaan voor iemand die we heel lief vinden. We hadden 

geen postzegel nodig, maar deden een lippenstift kusje op de plek van de postzegel. We hebben al gehoord dat de 

meeste kaartjes over zijn gekomen. Wat fijn! 

Op Valentijnsdag was het voor sommige kinderen een feest toen ze hun broodtrommel openden. Wat een 

verwennerij.  

 

Volgende week genieten van een weekje vakantie. 

Na de vakantie werken we over het Thema: ‘de dierentuin’. 

Hiervoor hebben we het volgende nodig: 

- dierenverkleedkleren 

- boeken over dieren 

- doosjes om mee te knutselen 

- schoenendozen 

Op maandag 27 februari starten we het thema. We zouden het fijn vinden als alle kinderen op deze dag een 

dierenknuffel (voorzien van naam) mee naar school nemen. We praten hierover in de kring, daarna komen de 

knuffels op de kijktafel te staan en later maken we een hok voor de knuffels. Dus de knuffels blijven tijdens deze 

drie weken op school.  
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Bijbelverhalen 
 

Thema: Vriend en vijand 

 

Lucas 6: 27-35; 41-45, 7:1-10  

Jezus zegt dat je je vijanden lief moet hebben. Kan dat dan? En wat is er voor nodig?  

Later stuurt een centurio, een belangrijke man uit het Romeinse leger, zijn knechten naar Jezus toe. Is de centurio 

een vijand? Of is hij een vriend? De joodse leiders vertellen dat hij veel goeds gedaan heeft voor de synagoge. Hij 

vraagt aan Jezus of zijn zieke knecht beter kan worden. Hij heeft een groot geloof. 

 

Verhalen:  

Wees barmhartig, Lucas 6:26-38  

Boom en vrucht, Lucas 6:43-45  

Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10 

 

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

15 februari Xavier Breuer groep 8 12 jaar 
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Thijs Mooi groep 4 8 jaar 

17 februari Manoa Veldman groep 4 8 jaar 

Tieme Waidijk groep 2 6 jaar 

18 februari Marijn Smith groep 1 4 jaar 

20 februari Rens van der Klis groep 4 8 jaar 

Frédérique Nijland groep 1 5 jaar 

 

 

 

4 
 


