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Máxima Magazine
Welkom!
De laatste nieuwsbrief van het schooljaar in uw mailbox. Wat is het schooljaar weer hard gegaan! Er is ontzettend veel geleerd en genoten! Na een aantal tropische dagen, is de temperatuur in de klassen nu gelukkig
weer een stuk prettiger. In de oudergesprekken van
afgelopen weken is waardevolle informatie over de kinderen gedeeld. Ouders,
kinderen en leerkrachten
kunnen op die manier na
een welverdiende vakantie
goed voorbereid het komende schooljaar starten.
Maar eerst genieten en
even ontspannen...
Inhoud
In dit Máxima Magazine
leest u over:
Welkom op de Prinses Máximaschool;
Bijbelverhalen;
Fancy Fair.
Welkom op de Prinses Máximaschool
In groep 1/2a is Victor den Boer gestart en Floris van
der Niet is begonnen in groep 1/2b. Van harte welkom
en een fijne tijd op de Prinses Máximaschool gewenst!
Bijbelverhalen
We lezen in deze periode verhalen over de apostelen
die na Pinksteren het verhaal van Jezus verder vertellen. De apostelen moeten voor de rechtbank verschijnen. De leden van de rechtbank zijn boos op hen, maar
een van hen zegt tegen de anderen: ‘Als het mensenwerk is wat ze doen, gaat het vanzelf over. En als het
Gods werk is kun je het niet stoppen.’ Zou hij zien wie
de apostelen echt zijn?
Petrus gaat overal vertellen over Jezus. Dat doet hij niet
alleen met woorden, maar hij maakt een zieke man beter en hij wekt de gestorven Tabita op. Een tijdje later
wordt Petrus zelf ook geholpen: hij wordt uit de gevangenis bevrijd door een engel.
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Paulus en Barnabas gaan op reis om mensen te vertellen overal over de liefde van God. Onderweg komen
Paulus en Silas een slavin tegen die de toekomst kan
voorspellen. De slavin is bezeten, maar Paulus en Silas
bevrijden haar. De bazen van de slavin zijn daar niet blij
mee; ze zorgen ervoor dat de beide mannen gevangen
worden gezet. In de gevangenis zingen ze lofliederen
voor de Heer. Plotseling schieten de boeien los en gaan
de deuren open. Wat mogen we lezen over prachtige
wonderen!
Fancy Fair
Volgend schooljaar willen we op school een Fancy Fair
organiseren. Een middag/avond vol leuke activiteiten
waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat.
Bent of kent u een ondernemer/vrijwilliger die ons kan
helpen in de vorm van: te verkopen producten sponsoren, een rad van fortuin faciliteren, een activiteit zoals
een springkussen of photobooth aanbieden, een workshop geven, kinderen schminken, noem maar op?! Geef
dit dan door
aan juf Marjan, juf Esmeralda, juf
Daniëlle of
juf Kristel.
Alle hulp is
welkom.

Agenda
di 4 jul
wo 5 jul

vr 7 jul
8 juli—21 aug
ma 21 aug

Sportmiddag gr. 5-8
Spelletjesochtend gr. 1/2
Stripboekochtend gr. 3-7
Rapport mee gr 1-7
Laatste schooldag
Zomervakantie
Eerste schooldag 2017/2018

Overige berichten
Vakantiebieb
De zomervakantie komt er weer aan en voor veel kinderen betekent dat, dat ze een paar maanden stoppen
met lezen. En dat geldt met name helaas voor de kinderen die lezen niet zo leuk vinden en er daarom bij
gebaat zijn juist wél leeskilometers te blijven maken.
Niet lezen tijdens de zomervakantie zorgt er aantoonbaar voor dat kinderen terugvallen in leesniveau, soms
zelfs meerdere niveaus. Daarom is het belangrijk dat ze
blijven lezen. Ook kinderen in de bovenbouw. En dat
hoeven geen dikke leesboeken te zijn, de Donald Duck
volstaat ook. Of een informatief boek over een onderwerp dat een kind aanspreekt. Een kwartier lezen per
dag is al voldoende om het leesniveau op peil te houden.
Via de VakantieBieb-app met ruim dertig e-Books voor
kinderen, die ze helemaal gratis kunnen downloaden,
kan er in de vakantie gemakkelijk gelezen worden.
Zie: https://vakantiebieb.nl/.
Opbrengst Wandelen voor Water
In maart heeft groep 7 een sponsorloop gewandeld
voor kinderen in landen waar de drinkwatervoorziening
van onvoldoende niveau is. In de bijlage bij dit Máxima
Magazine leest u meer over wat er met de prachtige
opbrengst is gedaan.

Tentenkamp 2017
Om de vakantie in te luiden, organiseert Sportfondsen
Lansingerland van vrijdag 7 op zaterdag 8 juli a.s. het
Windas Tentenkamp.
U leest er meer over op de poster die als bijlage is toegevoegd.

‘Vakantie-leesbingo-kaart’

