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Welkomstwoord
De laatste dag voor de vakantie, we hadden het ons anders voorgesteld. Deze week stond in het teken van de
aangepaste heropening na de vakantie. Er is veel geregeld en het is fijn om te weten dat we elkaar na de vakantie weer écht zullen zien.

dom, zoals de koningin van Seba.
Koning Salomo was een wijze rechter, hij liet een tempel en een paleis bouwen en had alles wat een mens
zich maar kon wensen. Maar hij wilde nog meer: Hij
boog zich neer voor andere goden dan de God van Israël. Daardoor had zijn koningschap uiteindelijk geen toekomst.

De kinderen hebben, zij het thuis, heel hard gewerkt de
afgelopen weken met hulp van u als ouder(s). Wat een
inzet! Het was intensief en we kunnen een periode van
ontspanning goed gebruiken.

We denken na over de vraag wat wijsheid is. In de Bijbel
is wijsheid verbonden met de vraag naar het goede: je
bent wijs als je goede, verstandige dingen doet. De verhalen kunnen aanleiding zijn om daar ook met de kinderen nog eens over na te denken!

Ook zijn er zorgen om naasten in deze tijd en wordt er
ook veel zorg gedrágen voor elkaar. Ondanks dat er in
het onderwijs wat versoepeling is, hebben we nog te
maken met veel maatregelen. Het is nog even doorzetten.
Gelukkig mochten we de afgelopen weken ook genieten
van heerlijk weer en ons verwonderen over de pracht
van de lente. Laten we dat niet vergeten en ons richten
op positiviteit en de kleine mooie dingen om ons heen.
Inhoud
In dit Máxima Magazine leest u over:
Bijbelverhalen;
Afgelaste/aangepaste activiteiten;

Afgelaste/aangepaste activiteiten
Door de ontwikkelingen van de laatste tijd hebben wij
helaas een aantal geplande activiteiten moeten annuleren of aanpassen. Hieronder voor u een overzicht:
Project Kunstweken
Na de meivakantie zouden we alweer met de tweede
projectweek bezig zijn. Helaas starten we pas maandag
11 mei met halve groepen en hebben we moeten besluiten dat het project niet doorgaat. We proberen vanaf 11 mei in de klassen wel weer ruimte te geven aan de
creatieve vakken en ook de zaakvakken worden ingepland.

Heel Máxima Bakt
Op 12 juni staat Heel Máxima Bakt gepland. We kunnen
Bijbelverhalen
In de klassen zouden we afgelopen week begonnen zijn nog geen duidelijkheid geven of deze activiteit doorgang kan vinden. We hopen het van harte. Wordt veraan de verhalen over koning Salomo. Hij mocht één
ding aan God vragen. Hij koos niet voor rijkdom of een volgd…
Wij wensen u een prettige vakantie.
lang leven, maar voor wijsheid. Het was het begin van
een ‘koninklijke’ carrière. De koning kreeg zoveel wijs- namens het team, Kristel Veenman, Huib Wilkes
heid, dat het hele land ervan opbloeide. Daardoor kreeg
Agenda
hij ook de rijkdom
waar hij niet om
27 april - 8 mei Meivakantie
gevraagd had er
ma 11 mei
Aangepaste heropening scholen
nog bij. Uit verre
do 21 - vr 22 mei Hemelvaart > alle kinderen vrij
landen kwamen
ma 1 jun
Pinksteren > alle kinderen vrij
mensen zich vergadi 2 jun
Studiedag > alle kinderen vrij
pen aan zijn rijk-

