Weeknieuws thuiswerk 5

17-04-2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen weekend mochten wij thuis Pasen vieren. De afgelopen periode hebben we in de verschillende
evangeliën het verhaal over de opstanding gelezen. Het raakte mij dat Jezus vanaf Zijn opstanding zich direct laat
zien aan Maria Magdalena, de Emmaüsgangers en de 11 discipelen. In alle gevallen herkenden ze Hem niet direct.
Maria dacht dat het de tuinman was, de Emmaüsgangers wandelden een tijd lang met hen, maar hun ogen bleven
gesloten. De 11 discipelen dachten Hij in eerste instantie een Geest was.
Jezus weet echter wat ze nodig hebben, bij de 11 discipelen at Hij een stuk van een gebakken
vis en honingraat,
Hij spreekt daarbij de woorden uit de bijbel. “Toen opende Hij hun verstand” (Lukas 24: 45)
Bij de Emmaüsgangers moest Jezus met hen meewandelen, bij hen binnenkomen en mee
eten. Hij nam het brood, zegende het en brak het. “En hun ogen werden geopend, en zijn
herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht”. (Lukas 24: 31) Voor Maria was
uiteindelijk maar 1 woord genoeg. “Jezus zie tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zie
tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester. (Johannes 20:16)
Prachtig om in deze onzekere tijd te weten dat Jezus de juiste woorden tegen ons weet te spreken, Hij wist wat
Maria, de Emmaüsgangers en de 11 discipelen nodig hadden. Hij weet als geen ander wat wij nodig hebben.
In de week vóór 28 april hopen wij dat er meer duidelijkheid komt of de scholen na de meivakantie weer open of
gedeeltelijk open kunnen gaan. In ieder geval heeft u er nu al 5 weken thuisonderwijs opzitten, nog in ieder geval 1
week te gaan. Dit vraagt van u als ouder veel, naast eigen werkzaamheden uw kinderen opvangen en onderwijs
geven. Wij hopen dat alle kinderen en u als ouder(s) gezond zijn en dat het allemaal goed gaat. Mocht u er niet
uitkomen schroom dan niet om contact op te nemen met de leerkrachten.
Wij hopen dat er voor de scholen ook snel meer duidelijkheid komt over hoe wij o.a. om moeten gaan met
schoolreisjes en de afscheidsavond van groep 8. Dit zijn activiteiten waar de kinderen en leerkrachten erg naar
uitkijken, we moeten echter afwachten. Zodra daar meer duidelijkheid over is dan zullen wij u hierover
informeren.
Elke week proberen wij u op vrijdag een update te geven van de stand van zaken op school. De maandelijkse
nieuwsbrief komt daarmee te vervallen. Op Youtube en Facebook is dan ook een boodschap voor de kinderen te
vinden. Hierbij de link. Fijn weekend!
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Agenda april:
Datum
vrijdag 24 april
Maandag 27 april-vrijdag 8 mei

Activiteit
Wekelijkse nieuwsbrief thuis onderwijs in
corona tijd
meivakantie

tijd

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de ‘Prinses Beatrixschool’
Janita Goedhart-Theunisse

De kinderen van groep 3-4 zijn thuis druk geweest met vogels en nestjes. Hierboven een paar leuke
foto’s.
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