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Paasfeest
Aanstaande donderdag 14 april om 11.00 uur willen we graag
samen met u het paasfeest vieren.
We zullen met alle leerlingen van de school het mooie verhaal ‘lentedroom’ uitvoeren met tal van liedjes, gedichtjes
en toneelstukjes.
We zullen dit doen in de kerk in Hoek. Aangezien we daar
maar een beperkt aantal plaatsen hebben, nodigen we per
gezin 1 ouder of verzorger uit (als een mama of papa niet
kan, mag er dus ook een opa of oma komen bijvoorbeeld).
De overige familieleden kunnen meekijken via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
Ook bestaat de mogelijkheid om deze viering later terug te
kijken.
We willen u vragen om geen foto’s te maken. Er zullen foto’s
genomen worden die via Parro later verspreid zullen worden.
Tijdens dit feest vieren we dat er met de lente nieuw leven
begint en dat het verhaal van Jezus, die voor velen de hoop
op een goede toekomst en een nieuwe manier van leven belichaamde, niet kon worden gestopt, zelfs niet door de dood.
In deze viering worden er AVO en CVO verhalen en liedjes
verteld en gezongen en vieren we het feest samen met elkaar.
Aan het eind van deze paasviering staat er buiten nog een
kleine verrassing te wachten voor alle leerlingen.

Trefwoord
Trefwoord is onze methode voor het levensbeschouwelijk onderwijs op school.
Op dit moment hebben we het binnen onze
lessen van AVO en CVO over het thema
“nieuw leven” (week 13-14-15).
In dit thema verkennen de kinderen hoe
krachtig de ervaring van vernieuwing kan
zijn. Ze worden zich bewust van de verlangens van mensen
om het leven te vernieuwen.
Vanaf volgende week starten we met het thema “Weet
je het zeker?” (week 16-17). In dit thema verkennen
kinderen wat ze zeker weten, wat ze denken te weten en
waaraan ze twijfelen. Ze leren onderscheid te maken
tussen mening, feit en gevoel en ontdekken de waarde van
het durven leven met onzekerheden.
Tijdens de AVO lessen ervaren de kinderen wat het verschil is tussen feiten en fabels, tussen fact and fake, en
dat kinderen kritisch zijn. Er zijn immers grenzen aan ons
weten en twijfel is iets dat bij het leven hoort. Dan kun je
er maar beter goed mee leren omgaan.
De Bijbelverhalen tijdens de CVO lessen vertellen over de
periode vlak na Pasen. In het ene verhaal ontmoeten de
Emmaüsgangers Jezus. Ze herkennen hem eerst niet, maar
daarna voelen ze dat hij het is. Het tweede verhaal gaat
over de priesters die een verhaal verzinnen over Jezus.

Namens het hele team van basisschool
De Driesprong wensen wij u fijne paasdagen!

Kinderkunstweek ‘Bomen in de kunst’
Woensdag 16 maart is de Kinderkunstweek gestart met als
thema ‘Bomen in de kunst’.
De Kinderkunstweek is een jaarlijkse periode van een aantal
weken, waarbij kinderen genieten van hedendaagse en moderne kunst door te kijken, te vergelijken en daardoor
geïnspireerd zelf een creatief proces aan gaan.
Alle leerlingen van onze school zijn de afgelopen periode
druk bezig geweest om te werken rondom dit thema.
Uiteindelijk willen we alles graag tentoonstellen en dit aan u
als ouder laten zien tijdens ons open huis op donderdag 21
april. U bent van 18.00 tot 19.00 uur van harte welkom bij
ons op school.
Bij de ingang van de school zullen speurtochten
voor de leerlingen klaar liggen, waar nog een
leuk prijsje mee verdiend kan worden …
We willen u vragen om deze speurtocht te beginnen bij de klas van uw eigen kind (eren).
De ouderraad zal zorgen voor koffie en thee.
We hopen dat u allemaal komt kijken!

Aan het einde van deze AVO-CVO lessen gaan de leerlingen terug naar hun eigen klas en vertellen aan elkaar
wat ze geleerd hebben.
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Agenda

Jarig!

12 april:
Cultuurmenu groep 7-8 ‘ Kippenvel op papier’

Jaxx (gr 1-2a) wordt 15 april 4 jaar!
Ise (gr 1-2a) wordt 16 april 5 jaar!
Mila (gr 1-2a) wordt 11 mei 4 jaar!
Robbin (gr 1-2a) wordt 15 mei 5 jaar!

13 april:
Koningsspelen
14 april:
Paasviering 11.00-12.00 uur
15 t/m 18 april:
Paasweekend
Alle leerlingen zijn vrij!
20 t/m 22 april:
Eindcito groep 8
21 april:
Open huis ‘Kinderkunstweek’ 18.00-19.00 uur
21 april:
Start schooljudo groep 1 t/m 4
25 april t/m 6 mei:
Meivakantie
Alle leerlingen zijn vrij!
11 mei:

Luizenpluis

Schooljudo groep 1 t/m 4
Schooljudo is een organisatie die leerkrachten helpt bij het
creëren van een veilige sfeer in de klas. Ze leveren een bijdrage aan de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind. En aan de groepsdynamiek van een
klas.
Samenwerken, respect, vertrouwen, weerbaarheid, discipline
en beheersing zijn de richtlijnen waar deze lessen op gebaseerd zijn.
Een mooie aanvulling op de lessen van Kanjertraining die we
wekelijks met de kinderen doen.
Deze week worden de lessen van groep 5 t/m 8 afgerond.
De leerlingen ontvangen een diploma voor hun deelname.
Vanaf volgende week starten de leerlingen van groep 1 t/m
4. De lessen zullen plaats vinden in het speellokaal van de
kleuters. De kinderen krijgen een judopak dat ze mogen
gebruiken tijdens deze lessen.
Zou u erop willen letten dat uw kind(eren) op deze donderdagen geen sierraden aan heeft?
Alvast dank daarvoor!
Bent u nieuwsgierig geworden? Neem gerust eens een kijkje
op hun site: www.schooljudo.nl

Davi (gr 1-2b) wordt 14 april 4 jaar!
Chloë (gr 1-2b) wordt 22 april 6 jaar!
Losen (gr 1-2b) wordt 30 april 5 jaar!
Mason (gr 1-2b) wordt 4 mei 4 jaar!
Rowan (gr 3) wordt 24 april 7 jaar!
Djoeri (gr 3) wordt 26 april 8 jaar!
Isa (gr 3) wordt 12 mei 8 jaar!
Sofie (gr 4) wordt 17 april 8 jaar!
Noé (gr 4) wordt 2 mei 8 jaar!
Tygo (gr 5) wordt 23 april 9 jaar!
Noor (gr 5) wordt 24 april 9 jaar!
Eva (gr 5) wordt 25 april 9 jaar!
Lara (gr 5) wordt 27 april 9 jaar!
Dillen (gr 5) wordt 9 mei 9 jaar!
Vince (gr 6) wordt 9 mei 10 jaar!
Bente (gr 7) wordt 23 april 11 jaar!
Jeffrey (gr 7) wordt 6 mei 11 jaar!
Sil (gr 8) wordt 14 april 12 jaar!
Jesse (gr 8) wordt 14 mei 12 jaar!

Alvast gefeliciteerd allemaal!

Koningsspelen
Aanstaande woensdag 13 april vieren we de Koningsspelen.
Het thema van deze Koningsspelen is ‘Voel je fit’.
De leerlingen van groep 1 t/m 3 zullen deze morgen op het
schoolplein spelletjes doen, terwijl de leerlingen van groep
5 t/m 8 zullen naar het voetbalveld gaan om spelletjes te
doen.

Nog een oranje outfit in de kast?
Laat het uw kind aan doen op deze
Koningsspelen!
Op naar een gezellige, sportieve ochtend!
Met sportieve groet,
de werkgroep Koningsspelen
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Sponsorloop een groot succes!
23 februari jl. hebben we met de hele school een sponsorloop gehouden met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dat we
nu pas iedereen kunnen informeren over de uiteindelijke
opbrengst, komt simpelweg doordat er maar zakjes met geld
binnen bleven komen. Het is ronduit fantastisch wat we uiteindelijk als eindbedrag binnen gehaald hebben.

Ook hebben we Aleksandra en haar twee dochters opgehaald aan de Pools-Oekraïense grens om haar naar een
veilige opvangplek in de regio te brengen. Onderstaande
tekening is gemaakt door haar 14-jarige dochter.

De meest sprekende actie wal wel de evacuatie van het
jongere zusje en broertje van Svet die als vluchteling onderdak krijgt in Hoek. Ze gaf bij juf Carola aan dat haar
zusje en broertje nog transport zochten van Lviv naar
Hoek en het is ons mede dankzij de inzet van de Driesprong gelukt om hen weer samen te herenigen.
Dit bedrag maakt het mogelijk om iets te doen aan de vaak
schrijnende situaties waarin de vluchtelingen zich bevinden.
Een deel van het geld is daarom meteen ingezet:
De 65-jarige Taja werd opgehaald en naar een voor haar
veilige plek in Oostburg gebracht. We konden ondersteunen
bij het inrichten van de opvangplekken in de kernen van de
gemeente Terneuzen en het brengen van tien ambulances vol
met medische hulpgoederen naar (kinder) ziekenhuizen in
Oekraïne.

Het opgehaalde geld wordt zo ingezet dat het direct en
enkel ten goede komt aan de slachtoffers van de oorlog in
Oekraïne. Omdat het bedrag zo hoog is kunnen we meer
doen dan verwacht. Tijdens het schrijven van dit stukje, is
een evacuatie van 7 personen aan de gang: Eergisteren
waren ze nog in Oekraïne, gisteren opgehaald in Warschau
en vandaag worden ze herenigd met hun familie of kennissen.

Dat dit mogelijk is gemaakt door onze sponsorloop
maakt ons trots!
Trots op iedereen die ons heeft geholpen, trots
op alle donoren en vooral trots op Hoek!

U heeft ze misschien een dezer dagen al zien staan … een aantal Oekraïense
gezinnen wachtend op de taxi …
De kinderen van deze gezinnen worden elke dag naar school in Terneuzen
gebracht, waar zij het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.
Deze gezinnen wonen momenteel in Hoek.
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