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Volledige naam

Geboortedatum

Auke Kroondijk

7-3-2009

Ingeborg Rondaan

6-3-2011

Joute Schaap

26-3-2008

Tooske Schrama

7-3-2011

Sil Terpstra

2-3-2013

Eline van der Wal

26-3-2011

Isabel van der Wal

3-3-2013

Pieter Tigchelaar

14-3-2013

Iedereen van harte gefeliciteerd!!! We wensen jullie een heel fijne dag.
Afspraak maken
Het kan zomaar zo zijn dat u graag een afspraak wil maken met mij om welke reden
dan ook. In principe kan dat op dinsdag, woensdag en vrijdag. Mail gerust even naar
mooitaki@cbo-nwf.nl of t.zasburg@cbo-nwf.nl . Ook kunt op deze dagen even
binnenlopen.
Schooltuin
We zijn druk bezig met de ontwikkeling van de schooltuin wat naast groep 1-2 gaat
komen. De insteek is dat het net voor, of net na de meivakantie klaar is. Donkergroep
BV helpt ons met de ontwikkeling hiervan. Daarnaast gaan we natuurlijk ook met de
kinderen aan de slag.
Huiswerk
In groep 6-7 en groep 8 gaan we bezig met huiswerk na de vakantie. Op deze manier
willen we gaan kijken of dit effect heeft op hun resultaten, kunnen zij hun executieve
functies gaan trainen (plannen, bespreken, verantwoordelijkheid) en hebben ouders
beter en meer inzicht waar de kinderen mee bezig zijn. We evalueren dit aan het
einde van het jaar. Insteek is wel dat de minderen er, in principe, niet langer dan 1,5
uur aan hoeven te werken per week.
Op maandag krijgen de kinderen dit mee, de maandag erop bespreken we het en
krijgen zij weer nieuwe. In deze hele week kunnen kinderen vragen stellen, mochten zij
deze hebben, op school over het huiswerk.
Zonnepanelen
Met de Brede Skoalle zijn we aan het kijken wat de mogelijkheden zijn omtrent
zonnepanelen. Als school zijnde vinden we het belangrijk om verantwoordelijkheid te
nemen voor nu en in de toekomst omtrent goed gebruik van energie. We houden u
op de hoogte.
Bijbelrooster
Week 8/9 t/m 11 (17 februari t/m 13 maart): Ontbreken
Inhoud: Ontbreken en missen. Verliezen en opzoeken. Het feest van het terugvinden.
Bijbel: Het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap, de weggelopen zoon (Lucas
15).
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Wie zijn er jarig de komende maand.

Week 12 en 13 (16 t/m 27 maart): Verbinden
Inhoud: Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een samenleving. Kinderen hier en kinderen
daar. Jong en oud. Arm en rijk.
Bijbel: Twee wilde mannen (Matteüs 8, 28-34); Jezus en de schriftgeleerden (Matteüs 9, 1-8); Uitgenodigd
worden (Matteüs 11, 1-30).
Week 14 t/m 16 (30 maart t/m 17 april): Volgen
Inhoud: Mensen volgen en navolgen. In hun doen en hun denken, in hun keuzes en levenswaarden.
Bijbel: Twee blinden (Matteüs 20, 29-34); Intocht Jeruzalem (Johannes 12, 12-16); Laatste
avondmaal (Johannes 13); Gevangengenomen (Johannes 18 en 19); Paasmorgen
(Johannes 20); Petrus volgt Jezus (Johannes 21, 1-25).

Goed om te weten:
- week 10: 10 min. gesprekken m.u.v. groep 3-4
- wo 11 maart, biddag
- do 12 maart, MR
- zo 15 maart, KSG dienst
- vr 20 maart, rapporten mee groep 3-4
- vr 20 maart, pannenkoekdag groep 8
- 24-25 maart 10 min. gesprekken groep 3-4
- 31 maart/1 april 10 min. gesprkeken groep 3-4
- vr 27 maart, schoolarts groep 7
- di 31 maart gedragteam PBS
Namens team CBS Mooitaki, een hartelijke groet,
Tim Zasburg – directeur
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