Prinselijke Nieuwsflits
De nieuwsbrief van de Prins Johan Frisoschool
Koekange

Beste ouders, verzorgers,
We hebben een nieuwe website, www.johanfrisoschool.nl
Schaatsen.
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben op 12 februari samen met de leerlingen van de Arendsvleugel geschaatst.
Dat was genieten! We waren de enige gebruikers van Thialf. Dus werden er veel rondjes geschaatst.
Het schaatsniveau was niet voor alle leerlingen gelijk. Sommige kinderen hadden de laatste jaren niet de kans
gekregen om schaatsen te leren. Gelukkig konden we ook schaatsen huren. Aan het eind van het schaats uur
konden alle leerlingen enigszins of heel goed schaatsen. De totale opbrengst voor het goede doel ‘Schaatsen
voor water’ is €929,00. Namens de kinderen in Ethiopië ontzettend bedankt voor deze bijdrage aan Plan
Schaatsen voor Water! Dankzij de inzet en hulp van onze en heel veel andere leerlingen in Nederland krijgen een
aantal kinderen in Ethiopië binnenkort toegang tot schoon drinkwater en toiletten op school.
De leerlingen van de groepen 6 – 8 mogen nog een keer schaatsen als ze lid zijn van de ijsvereniging Voorwaarts
te Koekange. In de ‘Koegang’ staat de volgende informatie.
Voor wie?
: Leden IJsbaanvereniging & Leden Speeltuinvereniging (vanaf groep 6)
Kosten ?
: Geen. Waar? : Thialf in Heerenveen. Wanneer? : Vrijdag 15 maart van 20.15 – 22.30 uur
Vertrek?
: 19.15 uur bij het dorpshuis, Hoe? : Met eigen auto’s (zo veel mogelijk carpoolen)
Opgave bij
: svdehommel@hotmail.com (vóór 8 maart)
Andere activiteiten:
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn ook nog naar Kamp Westerbork geweest. Ze vonden dit indrukwekkend.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn op 28 januari naar de Spar geweest en op 12 februari naar bakkerij
Dunnink in De Wijk in het kader van het thema ‘beroepen’. Ze vonden dit heel leuk…… en lekker!
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn druk bezig met het ‘leesvirus’. Ze hebben vlak voor de voorjaarsvakantie
hiervoor nog een mooie film gemaakt. De lessen ‘beeldend’ van het land van Scala over de prehistorie zijn
vandaag afgerond. De leerlingen van groep 5 en 6 hebben prachtige werkstukken gemaakt.
Knotshockeytoernooi
Voor de leerlingen van groep 3 en 4 beginnen de knotshockeytoernooien weer. In april organiseren de
sportfunctionarissen het jaarlijkse knotshockeytoernooi voor groep 3 en 4.
Er wordt gespeeld in 1 categorie en 4 tegen 4. Een team mag bestaan uit 4 tot 6
spelers, zowel jongens als meisjes. Per team moet er 1 begeleider zijn van 18 jaar of
ouder. Naast het winnen van het toernooi wordt er ook gespeeld om de fairplay prijs.
Het team wat het meest sportief speelt krijgt hiervoor een leuke beloning!
Meedoen? Geef je op bij juf Klasien direct na de voorjaarsvakantie. Dit wil je niet
missen!
De voorronde:
Datum
Tijd
Voorronde
Locatie
Wo 17 april
14.30 – 17.00 uur
Ruinerwold
Kunstgrasveld Ruinerwold
Deze voorronde is voor kinderen uit Ruinerwold, Oosteinde, Koekange, Ruinen, Echten.
Wo 24 april Provinciale finale Hoogeveen.Per voorronde mogen de beste twee teams door naar de Provinciale
finale op woensdag 24 april in Hoogeveen!

Gezinsdienst.
We zijn ook bezig met de voorbereiding van de gezinsdienst voor 10 maart. Aanvang 9.30 uur.
Leerlingen werken mee in deze dienst door liedjes, muziekinstrumenten, gedichten en gebeden. Ook in de vorm
van een combo wordt meegewerkt.
Na de gezinsdienst is het mogelijk om samen koffie, thee of fris te drinken.
Bijbelverhalen

In de weken voorafgaand aan Pasen leren we de leerlingen het projectlied van Kind op Zondag aan. Dit lied wordt in
de Kerk van Berghuizen 7 zondagen met zelfde refrein en steeds een nieuw couplet gezongen. De laatste vier weken
maken we per combinatiegroep een grote tekening voor de Kerk. We geven de vertelde verhalen aan de
Gereformeerde Kerk ‘Berghuizen’ door vier weken voorafgaand aan Pasen.
De tekeningen hebben als rand of als bladvulling steeds alle vier keer “handen”. Het thema van deze periode is in
Kind op Maandag: ‘Pak mijn hand!’

De komende maand komen de volgende thema’s en verhalen aan de orde:
Week 10 ■ 04/03 - 08/03 Thema: Ik ben er voor jou Johannes 10: 11-15 en 15: 1-17 Jezus vergelijkt
zichzelf met een herder en een wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen en ze beschermen. Hij hoopt dat ze met
hem verbonden blijven, zodat ze kunnen groeien. Want zoals een plant alleen kan groeien als hij verbonden blijft
met zijn wortels, zo kunnen mensen alleen groeien als ze verbonden blijven met God.
Week 11 ■ 11/03 - 15/03 Thema: Als je bang bent Johannes 10: 22-39 en 11: 1-44 In de buurt van
Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem dood willen maken. Daarom zijn
ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan komt het bericht dat Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek
gaan, of is dat te gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze tocht. Bij het graf van Lazarus gebeurt er een wonder.
Week 12 ■ 18/03 - 22/03 Thema: Help, help, hoera! Johannes 111: 45-47 en 12: 1-19 Er klinken
verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichten voor Jezus, ze zijn blij om wat hij doet en wie hij is.
Maar er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij willen date r een einde komt aan Jezus’ optreden.
Week 13 ■ 25/03 - 29/03 Thema: Moet het echt? Johannes 12: 12-36 en 13: 1-30
Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal dood gemaakt worden en weer opstaan. Moet dat
echt? Tijdens de maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten van zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester
die de voeten van zijn leerlingen wat? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem wilt horen, moet je
worden zoals hij.
CJG; Centrum Jeugd en Gezin
De inloopmomenten voor Centrum Jeugd en Gezin: op maandag 11 en 25 maart
van 14.15 uur tot 15.15 uur. Het betreft een vrije inloop, waarbij u vrijblijvend in
gesprek kunt gaan met onze schoolmaatschappelijk werkster Lianne Molema, over
onderwijs- en opvoedingsvragen.
Peutergym
De eerst volgende peutergymnastiekles is op 25 maart om 11.00 uur in het speellokaal van de school. Hartelijk
welkom aan alle ouders die hun peuter willen laten bewegen.
Data
•
•
•
•
•
•

10 maart
25 maart
11 en 25 maart
5, 12, 19 en 26 maart
28 maart
29 maart

- Gezinsdienst in de Hervormde Kerk te Koekange. Aanvang: 9.30 uur
– peutergymnastiek
– School maatschappelijk werk
– Scala Beeldend lessen voor groep 3 / 4
- Streetwise lessen voor de hele school
- Geen maandsluiting, want de dag ervoor hebben we de hele ochtend
‘Streetwiselessen’

