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Passion 4 kids
Paasweekend
Inleveren Bag 2 school
Kamp komt te vervallen

Bijbelverhalen
Week 13 (29/03-02/04) Open je ogen
Lucas 23 en 24: 1-35
Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven
in een graf met een steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet
blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. Alsof God opnieuw zegt: ‘Er zij
licht!’
Open je ogen
© 2021 Kind op Maandag

gekomen?

Wie is Jezus?
© 2021 Kind op Maandag
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In gesprek met een leerling uit groep 3 antwoordde deze op de vraag Wie is Jezus?:
• Dat is de Here
• Hij heeft witte kleding aan
• Hij helpt de mensen
• Hij maakt de mensen beter
• Hij houdt van alle mensen
• Hij zorgt voor de mensen
• Hij is lief voor andere mensen
• Hij is aan het kruis gehangen maar niet zomaar. Omdat hij wou dat juist. Omdat hij de mensen wou
beter maken.
• Hij blijft bij andere mensen
• Hij zorgt ook voor mensen die niet zo lief doen. Hij wil die mensen liever maken voor de Here God.
• Hij woont in de hemel en kijkt altijd naar je

Paasontbijt en Paaslunch
Woensdag 31 maart en donderdag 1 april zullen de peuters van ons Kindcentrum
genieten van een heerlijk paasontbijt en samen het Paasfeest vieren.
Op donderdag 1 april hopen wij met elkaar in groep 1 t/m 8 het Paasfeest te
vieren. De viering vindt dit jaar plaats in de eigen groep. De kinderen zijn al druk
bezig met het oefenen van mooie paasliederen die we deze morgen met elkaar
zullen zingen. Ook luisteren we de aankomende week met elkaar naar het
Paasverhaal; het lijden, het sterven en de opstanding van de Here Jezus!
Deze dag dekken we ook met elkaar de tafels om te genieten van een heerlijke
paaslunch. Elk kind krijgt een lunchbox met daarin verpakte etenswaren, verpakt
beleg, fruit en een pakje drinken. Deze lunchbox wordt verzorgd door de
ouderraad.
Heeft uw zoon of dochter een allergie? Wilt u dan zelf eten en drinken verzorgen?
Alle kinderen (ook de kinderen met een allergie) krijgen van school een zakje met
paaseitjes.
Om 14.00 uur gaan we met elkaar genieten van een lekker lang paasweekend!
Namens het team wensen wij u fijne Paasdagen.

Weg met de armoede
Het aantal kinderen dat OVERLIJDT als gevolg van armoede DAALT! In 1990
waren dit er nog 32.000 PER DAG. Nu zijn het er nog 17.000 PER DAG. Maar
dit zijn er natuurlijk nog steeds veel te veel! Op ons Kindcentrum helpen wij
mee om ARMOEDE TE BESTRIJDEN, zodat alle kinderen de kans krijgen op
een MOOIE TOEKOMST!
Op ons Kindcentrum doen wij mee aan de actie:

Spaar met je school “cadeaus” voor een kind,
gezin of project in een ontwikkelingsland.

Dit doen vanuit de organisatie ‘Compassion’.
Elke klas kiest een “cadeau” uit om te geven. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld:
timmergereedschap, een koe of geit, waterfilter, schoolboeken, naaimachine.
Al deze “cadeaus” helpen de mensen om o.a. inkomsten te genereren, zelfvoorzienend te worden, te
ontwikkelen en via onderwijs een weg te vinden uit de armoede.
Stand van zaken maart 2021
Onze kinderen van De Tweestroom hebben de afgelopen tijd heel goed gespaard voor een aantal
cadeaus voor een kind, gezin of project in een ontwikkelingsland. Kijkt u maar eens wat zij al bij elkaar
hebben gespaard!
Groep 1/2c:

1x Naaimachine (levert inkomsten)
1x Fiets (vlotter reizen)

Groep 3:

2x Timmergereedschap (levert inkomsten)
1x Naaimachine

Groep 4:

1x Muskietennet (tegengaan van Malaria)
2x Waterfilter (zorgt voor veilig drinkwater)

Bedankt voor al deze prachtige cadeaus voor de kinderen en gezinnen in een
ontwikkelingsland!

We blijven met elkaar DOORSPAREN, zodat we met elkaar armoede kunnen blijven bestrijden en
kinderen in een ontwikkelingsland een kans krijgen op een goede toekomst! We zijn benieuwd wat we
over een tijdje weer bij elkaar hebben gespaard.

Corona afspraken

We hebben de afgelopen weken al veel te maken gehad met de gevolgen van de corona maatregelen.
Kinderen in quarantaine, groepen waarbij vervanging regelen lastig was en ook onze
peuterspeelgroep B en VSO in quarantaine. We proberen zo goed mogelijk antwoord op vragen te
geven en hebben daarbij steeds contact met de GGD om hen om advies te vragen.
Wij proberen vanuit onze rol zo goed mogelijk om te gaan met de adviezen en proberen op een
duidelijke manier deze adviezen en afspraken te communiceren naar u. Van uw kant vragen we om
ook ons op de hoogte te houden en de juiste informatie te geven. Iedereen moet de
verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gezin en serieus met de maatregelen en adviezen
omgaan. Alleen op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat we op een veilige manier
onderwijs en kinderopvang kunnen bieden aan de kinderen.
Daarom nog een keer de afspraken op een rij. Mocht u ergens bezorgd over zijn, neem dan alstublieft
contact met ons op.
Wanneer wordt een groep gesloten en wat zijn dan de stappen die genomen worden?
1. Wanneer er een positief getest kind of leerkracht in de groep is gaat de groep in quarantaine.
2. Op dag 5 (na het laatste contact) of na dag 5 mag er getest worden. Wanneer de test negatief is
mogen kinderen weer naar het kindcentrum komen. De leerkracht of pedagogisch medewerker moet
natuurlijk ook een negatieve testuitslag hebben. U hoort dus altijd van ons wanneer de negatief
geteste leerlingen weer mogen komen.
3. Na tien dagen (na het laatste contact) mogen ook de kinderen die niet getest zijn weer naar het
kindcentrum. U hoort van de leerkracht welke dag dit zal zijn.
Wanneer gaan broertjes en zusjes in quarantaine?
Broertjes en zusjes hoeven alleen in quarantaine als:
1. Een gezinslid Corona heeft. Het hele gezin moet dan in quarantaine.
2. Een gezinslid koorts of benauwdheidsklachten heeft.
3. Een gezinslid met koorts of benauwdheidsklachten zich daarom laat testen. De broertjes en zusjes
moeten dan in quarantaine tot de testuitslag er is. Is deze negatief, dan mogen de broertjes en zusjes
weer naar het kindcentrum.

Broertjes en zusjes hoeven dus niet in quarantaine als een broer of zus uit een andere groep niet naar
het kindcentrum mag, omdat in zijn of haar groep iemand Corona heeft.

Thuisonderwijs
Wanneer een kind thuis is vanwege milde verkoudsheidsklachten, of vanwege quarantaine kan er bij
de juf of meester thuiswerk gevraagd worden.
Wanneer een hele klas in quarantaine moet, gaan de volgende stappen genomen worden.
Thuisonderwijs als de hele groep in quarantaine moet:
Dag 1: de ouders/verzorgers worden op de dag van de melding geïnformeerd en de betrokkenen gaan
thuis in quarantaine.
Dag 2: de leerkracht bereidt het thuisonderwijs voor en de spullen kunnen bij de deur/ het raam
opgehaald worden. Ook de chromebooks die gewenst zijn. U hoort van ons hoe laat de spullen
opgehaald kunnen worden.
Dag 3: Start online lessen (mits de leerkracht door ernstige klachten niet kan werken en er geen
vervanging is). Online lessen kunnen ook instructiefilmpjes zijn en vragen stellen kan altijd via teams.

Bag 2 school
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en
kinderdagverblijven en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de
afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie
manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt
het ons te sparen voor leuke extra’s. Bag2School Nederland heeft sinds
de start in 2006 al meer dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd!
Bag2School Nederland
In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het
restafval mee, terwijl er maar 70 miljoen kilo ingezameld wordt voor
recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het textiel dat nu bij het restafval terecht komt gewoon
hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor
het milieu. Bag2school biedt de ideale oplossing.
Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor export.
Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en
groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding
hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken,
dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf.
Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door zakken te vullen
met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts,
broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige
lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog
meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat.
Bag2School zal de kleding inzamelen op 9 april. U kunt uw zakken inleveren in de hal bij de voordeur
van dinsdag 6 t/m vrijdagmorgen 9 april. Helpt u ons om samen een fantastische inzameling neer te
zetten?!
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.
Morgen ontvangen alle oudste leerlingen van ons Kindcentrum een zak voor het inleveren
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