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Dienen
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.
Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.
Dit lied uit de viering van volgende week donderdag laat helder en duidelijk
horen waar het de Heere Jezus om gaat: Dienen! Vanuit Zijn grote liefde voor
ons gaf Hij alles op en werd een knecht. Hij leed en stierf voor onze zonden
zodat wij het eeuwige leven zouden hebben!
Deze zeven weken van de lijdenstijd bereiden ons voor op het grote feest:
Pasen! Jezus overwint! De dienende knecht wordt de Levensvorst!
We vieren het Paasfeest met de kinderen in de klas op donderdagmorgen na de
pauze.

Persoonlijk
Over juf Marja kunnen we u melden dat ze is begonnen met hormoontherapie
en pijnbestrijding. Ze heeft gelukkig geen pijn en voelt zich goed. De ogen van
juf Will herstellen langzaam, maar een beetje vaker op school zorgt al gauw
voor een stap terug. Het herstel van juf Ellen gaat nog een poos duren. De
vader van Julian Zweverink heeft een ernstig ongeluk gehad; hij is gevallen uit
een bouwkraan. Hij heeft het gelukkig overleefd, maar het herstel zal veel tijd
in beslag nemen.
Al deze persoonlijke dingen willen we graag met u delen, vooral ook om
gebed voor hen te vragen. Wilt u bidden of ze mogen blijven vertrouwen op
God, die áltijd de goede weg gaat, ook al lijkt dat voor ons zo onbegrijpelijk?

Korter
De meivakantie van dit jaar is twee weken. Dat komt doordat Hemelvaart in de
tweede week valt.
Volgend jaar, in 2017, is de meivakantie veel korter. De verplichte week
meivakantie is de laatste week van april, waarin de Koningsdag valt. Daar
kunnen nog een paar dagen bij komen, maar rekent u er vast op dat de
kinderen op 3, 4 en 5 mei gewoon school hebben! Het basisonderwijs loopt
dan níet gelijk met het Voortgezet Onderwijs, want daar hebben ze wel twee
weken meivakantie.

Komen en gaan
Chanel, Jaimy en Sem Sillé zijn overgestapt naar de Plantijn. We wensen jullie
daar een goede schooltijd. Nieuw kwamen de kinderen Muskita: in groep 4
kwam Chenilla en in groep 2 Morinio. We hopen dat jullie snel je plek op onze
school hebben gevonden.

Agenda
Di 22 mrt. Schoolfotograaf
Do 24 mrt. Paasfeest in de klas
Vr 25 mrt. Goede Vrijdag, vrij
Zo 27 mrt. Eerste Paasdag
Ma 28 mrt. Tweede Paasdag, vrij
Di 29 mrt. Studiedag team, vrij
Wo 30 mrt.–Vr 1 apr. Gr 1-4 vrij
Ma 4- wo 13 apr. Schoolvoetbal
19-20-21 apr. Eindtoets gr. 8
22 apr. Koningsspelen, mi vrij.

Schoolfotograaf
Op dinsdag worden individuele en
groepsfoto’s gemaakt. Fijn dat alle
kinderen er dan de hele dag zijn.

Goede Vrijdag
In de kalender staat het niet duidelijk.
Maar uiteraard hebben de kinderen op
Goede Vrijdag vrij.

Voetbal
Op het gazon voor school zie je al
weer allerlei teams trainen. Heel veel
succes bij de wedstrijden!

Schoolreis
De plannen voor de schoolreisjes zijn
klaar. Volgende week sturen we u de
speciale schoolreisbrief en we geven
hem ook in papier aan de kinderen
mee.

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
Tot de volgende.
Hartelijke groeten,
Team PWA
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