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Aanwezigheid Pieter in maart 

Woensdag 2 maart  Maandag 21 maart 

Maandag 7 maart Woensdag 23 maart 

Woensdag 9 maart Dinsdag 29 maart 

Dinsdag 15 maart Donderdag 31 maart 

Donderdag 17 maart  

 
 
Trefwoord 
Week 8/9 (wisselweek) en 10 (21 februari t/m 11 maart): Meedoen   
Inhoud: Over de uitnodiging om mee te doen; over de motieven achter 
de keuze voor engagement of afzijdigheid.  
Bijbel: Meedoen aan het Koninkrijk van God. De gelijkenissen van de 
zaaier, het grote feest en de bruidsmeisjes (Matteüs 5, 13, 22 en 25).  

 

Week 11 en 12 (14 t/m 25 maart): Bijzondere ontmoetingen   
Inhoud: Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. En wat een ontmoeting een bijzondere 
betekenis kan geven.  
Bijbel: Jezus ontmoet Zacheüs, Matteüs, een verwarde man, Jaïrus en Nikodemus (Lucas 5, 8 en 19; 
Matteüs 9; Johannes 3).  
  
Week 13 t/m 15 (28 maart t/m 15 april): Nieuw leven   
Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan 
worden.  
Bijbel: Intocht in Jeruzalem; het avondmaal; het verraad, verhoor en dood van Jezus; paasmorgen 
(Lucas 19 en 20; 22 t/m 24). 

 

MUZIEK MAKEN - Een hobby voor jou! 

INSTRUMENTEN DOE-DAG 

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool en wil je 
graag een muziekinstrument leren bespelen? Kom op 
zaterdag 5 maart naar de Instrumenten Doe-Dag bij 
kunstencentrum Atrium in Sneek! 

Wij hebben dan meer dan 20 instrumenten voor je klaar 
staan. Wil je op de trommel slaan, aan snaren plukken, 
toetsen strelen of op toeters blazen? Het kan allemaal! 
Wist jij trouwens dat je stem ook een heel mooi 
instrument is? 

Je mag 2 instrumenten uitkiezen om uit te proberen. Dit 
doe je met andere kinderen in een proefles van een half uur. Rondlopen en kijken bij welk 
instrument nog plek is, mag ook. 
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Deelname aan de Instrumenten Doe-Dag is gratis. Je moet je wel even aanmelden via onze 

website: kunstencentrumatrium.nl/doedag 

Zaterdag 5 maart 2022 

9.30 – 12.00 uur of 12.30 – 15.00 uur Kunstencentrum Atrium 
Oud Kerkhof 11, Sneek 
 
KIJK VOOR MEER INFO OP  
kunstencentrumatrium.nl/doedag 
 
 
Plan Nederland 

Plan International in Nederland maakt deel uit van de Plan 
International-federatie. Plan International is een 
ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie die zich in meer 
dan vijftig landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het 
Midden-Oosten inzet voor kwetsbare kinderen met 
speciale aandacht voor meisjes en jonge vrouwen.  
 
We doen dit door de achtergestelde positie van meisjes en 
jonge vrouwen op te heffen zodat zij dezelfde kansen en 
rechten hebben als jongens. Zo werkt Plan International, 
met de steun van duizenden sponsors, bedrijven en 
(institutionele) donoren, aan een beter leven voor 
kwetsbare kinderen en jongeren wereldwijd. 
 

Kinderen en jongeren staan aan de basis van wat Plan International doet. We komen wereldwijd op 
voor hun rechten en voor een betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Ook 
onderschrijven we de Sustainable Development Goals (SDG’s) en dragen we bij aan het realiseren van 
de doelen. Plan International werkt aan concrete en blijvende verbeteringen in de levens van meisjes 
en jongens: 

• Plan International focust op het versterken van de positie van meisjes en jonge vrouwen. 
• Plan International werkt direct in de gemeenschappen met medewerkers ter plekke. 
• Plan International realiseert met structurele oplossingen verbeteringen voor de lange 

termijn. 
• Plan International werkt met lokale maatschappelijke organisaties en ondersteunt hun acties 

en netwerken. 
• Plan International werkt wereldwijd in 75 landen, inclusief fondsenwervende kantoren, en 

heeft 4 lobbykantoren (New York, Genève, Brussel, Addis Ababa). 

 
Op de Skutslús ondersteunen wij via Plan Nederland één meisje: ze heet Puja Sanyaal. Ze is vijf jaar 
en komt uit Karnali, een provincie in Nepal. Puja moet 30 minuten lopen om naar school te komen. 
De pauze is haar favoriet, omdat ze dan lekker kan spelen. 
Elke maand maken wij een bedrag over aan ons adoptiekind. Alle leerlingen dragen per gezin 
daaraan bij via de jaarlijkse ouderbijdrage. 
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Dit is Puja met haar moeder. 

 
 
De week van het geld 

 

De Week van het geld komt eraan! 

Het thema van dit jaar is... Van Doekoe tot digi! 

Nog even en dan is het zover! Op maandag 28 maart gaat de Week van het geld 2022 van start. 

Heel veel basisscholen in onze gemeente doen mee! Want goed leren omgaan met geld blijft 

ontzettend belangrijk.  

Achter de schermen is door het team hard gewerkt aan de verschillende activiteiten. Kijk tijdens 

de Week van het geld bijvoorbeeld iedere dag het Week van het geld journaal mét Kim Lian van 

der Meij. Nieuw dit jaar is de speciale doekrant! De doekrant staat boordevol opdrachten over 

slim omgaan met geld en staat in het teken ‘van Doekoe tot digi’. 

Medewerkers uit de financiële sector zoals banken en verzekeraars gaan vanaf de Week van het 

geld weer gastlessen geven, ook bij ons op school dus! Een gastles is niet alleen superleuk maar 

zorgt aantoonbaar voor meer financiële kennis bij kinderen. 
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Willen jullie meer weten, kijk dan op www.weekvanhetgeld.nl/onderwijs/basisonderwijs/ 
Op 23 maart wordt er om 20.00 uur een webinar voor ouders georganiseerd op stichtingsnivo. 

Dit webinar is te volgen via Teams. Jullie kunnen je opgeven via Pieter. Informatie met een 

filmpje volgt via Parro. 
 

 
Activiteiten 
De NL DOET schoonmaakactie staat gepland voor zaterdagmiddag 12 maart, maar we hebben als 
team besloten deze schoonmaakmiddag te laten vervallen. We vinden het op dit moment nog te 
vroeg om dit soort activiteiten met een groep mensen op te pakken, ondanks alle aangekondigde 
versoepelingen. 
 
We zijn al wel bezig met het zoeken naar een goede musical voor groep 7-8 en hebben de Kaap al 
vastgelegd, ervan uitgaande dat we dit feestelijke gebeuren dit jaar wel gewoon met elkaar kunnen 
vieren op 25 mei. 

 
 
Keuken en nieuw meubilair 
De keuken is bijna klaar. Alleen de vloer moet nog worden afgemaakt. De komende weken 
wordt dit afgerond. Daarna gaan we de focus leggen op de aanschaf van nieuw meubilair 
voor de middenruimte en de verschillende lokalen. We richten ons hierbij op realisatie in 
2022.  
 
Alvast noteren 

Wanneer Wat 

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag – alle lln. vrij 

Maandag 18 april Tweede paasdag – alle lln. vrij 

Woensdag en 
Donderdag  
20-21 april 

IEP Eindtoets voor groep 8 

Vrijdag 22 april Koningsspelen 

Maandag 25 april tot 
en met vrijdag 6 mei 

Meivakantie – inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag – alle lln. vrij 
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