Nieuwsbrief
Agenda
Week 22

31 mei t/m 4 jun

Wo 2

Talenmappen inleveren

Week 23

7 t/m 11 jun

Di 8

Viswedstrijd gr.3-8

Week 24

14 t/m 18 jun

Do 17

Volgende nieuwsbrief

Verjaardagen

De komende weken hebben we geen jarigen.

Nieuw op onze site
www.cbsmastenbroek.nl


Deze nieuwsbrief

27 mei 2021 nr. 12
Levend Water
Week 22

Groep 1 t/m 4 :
Thema –

Ester

Lied –

Zoek eerst het koninkrijk van God

Groep 6 t/m 8:
Thema –
Lied –

Jezus komt terug
Ps 150

Week 23
Groep 1 t/m 4 :
Thema –

Luisteren naar God

Lied –

Jona

Groep 6 t/m 8:
Thema –
Lied –

Jezus is koning
Lof zij de Heer, de almachtige
Koning

Week 24
Groep 1 t/m 4 :
Thema –

De muur van Jeruzalem

Lied –

De Heer is onze reisgenoot

Groep 6 t/m 8:
Thema –
Lied –

Het bruiloftsfeest
Als een hert dat verlangt

Viswedstrijd
Op dinsdagmiddag 8 juni zal de jaarlijkse viswedstrijd worden gehouden met groep 3 t/m 8. Na enig
overleg hebben we besloten dat het kan doorgaan. De visvereniging van Genemuiden zal dit begeleiden.
De begeleiders zijn ingeënt. Voor hengels, nummertjes en een plekje aan de waterkant wordt gezorgd.
Het begint in de middag rond kwart over één. Normaal gesproken komen ouders kijken en helpen. We
willen het dit jaar zo doen: omdat het buiten is en in openbare ruimte kunnen we ons voorstellen dat
ouders komen kijken. Wilt u dan op de steigers blijven en op 1,5 meter afstand van "andere" kinderen en
volwassenen? Kinderen die alleen kunnen vissen, kunnen dan in het weiland, zonder ouders. Ook
kinderen van ouders, die liever hebben dat hun kinderen meer afstand van andere ouders hebben,
kunnen de boodschap van huis meekrijgen om in het weiland te gaan zitten.

10 minutengesprekken
Maandag 14 juni worden na schooltijd de 10 minutengesprekken gehouden. In juni zijn deze gesprekken
facultatief. U kunt zich daarvoor opgeven door een mailtje te sturen naar jenny@cbsmastenbroek.nl .
Dat kan tot volgende week woensdag 2 juni.

Muzieklessen vanuit de cultuurbox
De muziekleraar van de muziekschool die de lessen in de bovenbouw zou komen geven, heeft ander
werk gevonden. Het is niet gelukt om daar iemand anders voor te vinden. Daarom zullen de
muzieklessen van de muziekschool nu niet doorgaan.

Talentmappen inleveren

Helaas hebben we nog niet alle talentmappen weer terug op school. Wilt u er voor zorgen dat ze in elk
geval voor a.s. woensdag ingeleverd zijn?
Vergeet u niet het laatste blad in te vullen? Het is zo leuk wanneer uw kind (later) terug kan lezen
waarom u als ouder trots op hem of haar bent (was).

