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KIND OP MAANDAG
Beste ouders/verzorgers,

Als ik de baas zou zijn…
Hoe zou de wereld er
dan uit zien?

Dat is één van de vragen
waar de kinderen over
nadenken aan de hand
van de bijbelverhalen
van deze periode. We
lezen de verhalen van de
profeet Samuel en de
koningen David en Saul.
Het zijn spannende en
meeslepende verhalen,
waarin de vraag wordt
gesteld wie het eigenlijk
voor het zeggen heeft in
een land. Onder de
verhalen ligt de vraag:
Hoe zou het zijn als God
het voor het zeggen
heeft? Stel je voor dat
God in onze wereld de
dienst uitmaakt; in wat
voor wereld leven we
dan?

Koningsspellendag
We kijken met veel genoegen terug op de koningsspellendag. Het was warm
maar er was genoeg drinken, de spelletjes
werden leuk gespeeld en de oudercommissie
had het ontbijt als lunch ingezet. De sfeer was
opperbest! Iedereen die meehielp: Bedankt!!!

Het pannaveldje is geopend.
Afgelopen dinsdag werd het pannaveldje geopend door Yannick en Madelief. De
twee jongsten uit groep 3. Met een schaar knipten zij het lint door en zes
kinderen gaven
vervolgens een
demonstratie. Het was
even een gedoe op het
plein maar dan heb je ook
wat! Veel plezier allemaal.
Wij zijn overigens nog op
zoek naar een mobiele
korf voor korfbal. Als u
weet hoe we daar aan
kunnen komen,
(Weidevogels misschien
een over?) dan houden we ons aanbevolen.
Beste kinderen van de Poort,
Op maandag 28 mei 2018 is het weer zover, dan mogen we de avondvierdaagse
gaan lopen!!
Het zou leuk zijn als we, net als voorgaande jaren, met een grote groep
enthousiaste leerlingen, ouders en leraren onze school vertegenwoordigen. We
lopen met de hele school de 5 km.
De kosten van de medaille zijn dit jaar: € 4,50.
Na de vakantie zullen wij de aanmeldingsstrookjes uitdelen. Deze kun je dan,
samen met het geld voor de medaille ( gepast!!!!), in een gesloten enveloppe
met je naam er op, inleveren bij je leerkracht. De inschrijving sluit op vrijdag 19
mei 2018. Na deze datum kun je nog wel met ons meelopen, maar moet je zelf
voor inschrijving zorgen bij de organisatie van de avondvierdaagse.
Wij hebben er zin in, jullie ook?
Namens CBS de Poort en de Oudercommissie,
Angelina Moes
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Van derden
Het maatjes- en mentorproject van Jong
Perspectief

In de bijbel is een koning
nooit zomaar een koning.
Een goede koning is
iemand die voor de
mensen zorgt zoals God
dat ook zou doen.
Daarmee
vertegenwoordigt de
goede koning iets van
God zelf in de wereld.
Maar waar vind je zo’n
koning? Daar blijven de
oudtestamentische
verhalen steeds weer
naar op zoek. Ook
koningen als Saul, David
en Salomo zijn niet
volmaakt; blijkbaar is het
nog niet zo eenvoudig
om ‘te doen wat God ook
zou doen’. De verhalen
zetten ons aan het
denken over wat eerlijk
is en goed, en hoe we
zelf iets kunnen laten
zien van goede zorg voor
elkaar.

Het maatjesproject is
voor kinderen en
jongeren tussen de 6 en 24 jaar die om diverse redenen
wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Het doel is om
jongeren beter te laten functioneren in het dagelijkse
bestaan en hun zelfredzaamheid te vergroten.
Jong Perspectief doet dit
door hen één op één te
koppelen aan een
volwassen vrijwilliger. Samen trekken zij
gedurende een jaar met elkaar op en
ondernemen ze op basis van gezamenlijke interesses leuke activiteiten. Daarbij
staan ontspanning en persoonlijke aandacht centraal. Jong Perspectief is actief
in de gemeente Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Voor meer
informatie en/of aanmelding kijk op www.jongperspectief.nl of bel met 0797502233 (ma., di. en do. van 9.00 – 14.00 uur). Met vriendelijke groet Annette
Berkhout
Mob: 623695750

Rond Hemelvaart en
Pinksteren onderbreken
we de verhaallijn over de
koningen om het met de
kinderen te hebben over
de hemelvaart van Jezus
en het pinksterverhaal
over de heilige Geest die
bij de leerlingen komt.
Aan de hand van deze
verhalen ontdekken
kinderen de betekenis
van deze feestdagen.
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