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PINKSTEREN 2018
Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het is altijd
10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Paasdag. We herdenken de neerdaling van de
Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. Pinksteren ontstond
uit het Joodse Wekenfeest (of Sjavoeot). Dit feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij
de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over
omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. In beiden gevallen was
er een vereniging met God. Tijdens Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de Hemel, maar hij
beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten. Op de Eerste Pinksterdag zaten de gelovigen
in een huis. Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden
verspreidden. Op dat moment wisten ze dat God hun de Heilige Geest had geschonken. Plots
konden de volgelingen in allerlei vreemde
talen praten en vertelden ze iedereen over
Gods grote daden. Deze gebeurtenis wordt
gezien als het ontstaan van de kerk.

Airmiles sparen voor
school
Heeft u het al gemerkt? Airmiles sparen
voor school. Van 3 april t/m 8 juli 2018
sparen we met de hele buurt voor de
Nicolaasschool. U doet toch ook mee? Met
100000 Air Miles kunnen we nieuwe sporten spelmaterialen aanschaffen. Als we met
zijn allen sparen komt dat doel snel in zicht!
Aanmelden en meesparen is heel makkelijk.
1)Eerst natuurlijk inloggen met uw eigen
account.
2)Dan
ga
je
naar
airmiles.nl/nicolaasschool. 3) U kunt kiezen:
airmiles doneren uit uw bestaande tegoed
óf alle airmiles die tot 8 juli spaart, gunnen
aan de Nicolaasschool. Wilt u ons extra blij
maken? Dan kan allebei natuurlijk ook!

Workshops gr.3,4,5.
Voor de workshops zoeken wij nog één of
twee ouders die ons komen helpen met
het beschilderen van stenen (Aboriginalkunst) of met het maken van een
wereldbol (papier maché) . De tijden zijn
van 8.45- 9.00 op woensdag 23 mei, 30
mei en 6 juni. We hopen dat u tijd heeft
om ons te helpen! U kunt u opgeven bij juf
Mariette, juf Madelon, juf Marie-José of juf
Ellis
Voor het schoolvoetbaltoernooi dat na de
vakantie gehouden zal worden, zijn wij op
zoek naar een scheidsrechter voor
woensdag 23 mei. Wie o wie wil er voor
onze school fluiten??? U kunt zich
aanmelden bij juf Marije, groep 7.

Schoolvoetbal
De schoolvoetbalmiddagen gaan weer van
start! We hopen dat veel ouders de
kinderen weer komen aanmoedigen. We
hebben er zin in! Veel plezier allemaal en
maak er een sportieve middag van met
elkaar!

Schoolbibliotheek
Om een nieuwe en leerzame impuls te
geven aan onze lessen Engels, hebben wij in
de meivakantie onze schoolbibliotheek
uitgebreid met
bijna
500
engelstalige
boeken.
Van
prentenboeken
tot al echte
leesboekjes,
voor
elke
groep/niveau
hebben we nu
leuke titels in
huis.

BELANGRIJKE DATA:


20 en 21 mei: Pinkstervakantie



22 mei: Studiedag team



29 mei: NB 27-18



23, 30 mei en
Workshops 3-8



Schoolvoetbal:

6

juni:

Woensdag 16 mei jongens 7-8
Woensdag 23 mei: meisjes 5-6 en
7-8

ICT en more
Op dit moment maken we een spurt op ictgebied dankzij sponsoring van Kia –
Nederland en slim gebruik te maken van
subsidieregelingen. Lego-we-do dozen,
Ozobot robotjes, microbits met een
robotauto, raspberry computers met een
robotauto en VR-brillen. We zullen zoveel
mogelijk gaan proberen om dit materiaal in
de rest van dit schooljaar nog in te gaan
zetten, maar in ieder geval vanaf volgend
schooljaar gaat ICT een (nog) groter
onderdeel van het lesprogramma worden.
Namens de kids hartelijk dank!

Woensdag 30 mei: jongens 5-6 en
gr. 4


5 juni (dinsdag!): Schoolreisje
gr. 1-8

Kijk ook op onze
Facebookpagina!

