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25 maart 2022

Bezoek uitgesteld
1. Daltonvisitatie
Op dinsdag 15 maart stond de daltonvisitatie
gepland. Helaas kon dat niet doorgaan. De zoon
van juf Nicole lag op de intensive care na een
sportongeluk.
Gelukkig gaat het nu weer beter met hem en
kan er een nieuwe datum gepland worden.
Zodra de datum bekend is, dan hoort u dat
vanzelfsprekend van ons.

2. Interne audit

21

Een van de auditors is vanmorgen positief getest
en daarom kan de interne audit van maandag as
niet doorgaan. Deze is verplaatst naar 1 week
later; 4 april.

Schoolreisjes
Binnenkort gaan alle groepen weer op
schoolreis. Fijn dat dat weer kan!
Groep 1 tot en met 4 gaat naar de Speel- en
IJsboerderij De Drentse Koe te Ruinerwold op
donderdag 19 mei met de bus. De kosten
hiervoor zijn 25,-Euro.
Groep 5/6 gaat op dinsdag 31 mei naar
Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe in
Appelscha. De kosten hiervoor zijn 17,50 Euro.
Groep 7/8 gaat van woensdag 11 mei tot en met
vrijdag 13 mei op schoolkamp naar Ameland. De
kosten hiervan zijn 95,- Euro.
De schoolreisbijdrage kan worden overgemaakt
op NL49RABO 0347 2199 85 tnv
Oudervereniging SWS de Schans
ovv de naam van uw kind.

Oudergesprekken
De reguliere oudergesprekken staan gepland in
de week van 4 april. Voor sommige groepen
komt het beter uit om de gesprekken een aantal
weken later te voeren. Daarom kan het zijn dat
de oudergesprekken voor uw kind(eren) in de
maand mei worden gehouden. De leerkrachten
laten u volgende week weten wanneer u een
gesprek kunt inplannen in Parro.

Kunst en cultuur
In de komende periode staat er weer een aantal
activiteiten gepland in het kader van
Kunst&Cultuur:
Groep 3/4: Rondje om de Brink op 6 april
In het Scheepstra Kabinet, Museum Havezate
Mensinge, Catharinakerk en Speelgoedmuseum
Kinderwereld ervaren leerlingen spelenderwijs
hoe het leven rond 1910 eruit zag. Vier thema's
komen hierbij steeds terug: wonen, spelen,
school en het geloof van vroeger.
Groep 5/6: Drents Museum op 11 april
De kinderen van groep 5/6 gaan naar het Drents
Museum in Assen.
Groep 7/8: Het Achterhuis op 4 april
Actrice Sabine van Boven bewerkte "Het
Achterhuis" tot een monoloog waarin zij vertelt
over de ruim twee jaar dat Anne Frank moest
schuilen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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Levensbeschouwing
Voor de levensbeschouwelijke lessen komen
verschillende thema’s uit de leefwereld van de
kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de
orde. In deze periode zijn dat de volgende:
Bijzondere ontmoetingen
Inhoud: Over de waarde van de ontmoeting
tussen mensen. En wat een ontmoeting een
bijzondere betekenis kan geven.
Bijbel: Jezus ontmoet Zacheüs

De verhalen, liedjes en gedichten in dit thema
nodigen de kinderen uit om te ontdekken dat
mensen ook hun eigen leven kunnen
vernieuwen. Door bijvoorbeeld een nieuwe
vriendschap aan te gaan, of door een
vriendschap los te laten die niet meer werkt.
Door te werken aan een wereld die duurzamer
is, en waarin we ons meer met elkaar
verbonden voelen.

Nieuw leven
Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint;
over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd
kan worden.
Bijbel: Intocht in Jeruzalem; Jezus op het
tempelplein; het avondmaal; het verraad,
verhoor en dood van Jezus; paasmorgen
Pasen valt altijd op de eerste zondag na de
eerste volle maan in de lente:
Ik zie, ik zie wat jij ook ziet: de lente kleurt de
wei. De gele zon. Een gele bloem. Een gele veer
en nog veel meer. De kuikens kruipen vrolijk uit
hun ei. In het voorjaar leeft niet alleen de
natuur op. Licht, warmte, groene bladeren en
de eerste kleurige bloemen zorgen dat ook de
mensen opleven. In het land waar Jezus leefde,
vierde men in het voorjaar na de doodse winter
een lentefeest. De eerste oogst zorgde voor
nieuw graan en dat betekende: vers meel voor
nieuw brood. Later gingen de Joden tijdens dit
lentefeest hun bevrijdingsfeest vieren, het
Pesachfeest. Ze vertellen opnieuw het oude
verhaal dat ze onder leiding van Mozes bevrijd
werden uit de slavernij in Egypte. Later gingen
ook de christenen rond deze datum hun
paasfeest vieren. Omdat Jezus (die een Jood
was) stierf tijdens het Pesachfeest. Pasen is dus
het feest van Jezus’ dood en leven, én het feest
van de lente. Vandaar al die lentesymbolen
zoals paaseieren, paashazen, paastakken en
paasvuren.

Koffie uurtje
Op donderdagmorgen 31 maart is er weer een
koffie uurtje. Onder het genot van een kopje
koffie/thee zullen we weer bespreken wat er op
dit moment actueel is op school. We starten om
8.30 uur. Mocht u nog onderwerpen hebben die
u graag wilt bespreken, dan kunt u die mailen
naar info@swsdeschans.nl
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Belangrijke data
(een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud,
afhankelijk van de Covid-19 ontwikkelingen)
29 maart

Juf Annet jarig!

31 maart

Koffie uurtje

1 april

Ineke jarig!

4 april

Interne Audit

4 april

15 april

K&C: groep 7/8:
Het Achterhuis
K&C: groep 3/4:
Rondje om de Brink
Deze week:
Schansinfo 14
Voetbaltoernooi gr 7/8
jongens
K&C: groep 5/6
Drents Museum
Dag dat onze gemeente
werd bevrijd: Groep 7/8
legt een krans
Onderwijsdag:
Ale leerlingen vrij
Juf Nicole jarig

15 t/m 18 april

Paasvakantie

19 april

MR/ID/OV

20 en 21 april

Groep 8 eindtoets

20 april

Groep 1/2a Op pad naar
prentenboekenland
Groep 5/6 Kinderkolonie
Veenhuizen
Juf Willemijn jarig

6 april
7 april
11 april
11 april
13 april

14 april

20 april
21 april
21 april
21 april
22 april

Groep 1/2b Op pad naar
prentenboekenland
Deze week:
Schansinfo 15
Koningsspelen
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