
 

             Sauwerd, 23-1-2020 
Weekbrief          Week 4 

 
Hierbij de laatste weekbrief in deze vorm. Voortaan ontvangt u alle informatie via Social 
schools. Het zal even wennen zijn voor u als ouder, maar ook voor mij. 
Om het af te leren stuur ik eerst aan het eind van de maand nog een brief via ParnasSys 
waarin ik in ieder geval de jarigen van de maand en het bijbelrooster van Kind op Maandag 
benoem. Deze maand is dat iets eerder aangezien het volgende week een korte week is 
i.v.m. de margedag en de staking. 
 
Veel plezier met het lezen van deze laatste weekbrief.  
 
Hartelijke groet, mede namens het team, 
 
Thea Bouma.  
 

Kind op maandag. 
 
In de verhalen van deze periode leren we Jezus steeds meer kennen. Zijn verhaal begint 
kwetsbaar, als Jezus moet vluchten en later gedoopt wordt. In de woestijn wordt Jezus op de 
proef gesteld, hij gaat de weg die God hem wijst. Dat zorgt voor gebeurtenissen die 
misschien niemand verwacht had, maar die toch gebeuren. 
 
Week 5: 27-31 januari 2020 
Het geluk, Mattheüs 5:1-12 
Als niemand het ziet, Mattheüs 6:1-4 
Het Onze Vader, Mattheüs 6:5-15 
 
Week 6: 3-7 februari 2020    
Wees niet bezorgd, Mattheüs 6:25-34  
Het huis op de rots, Mattheüs 7:24-27 
De zieke knecht, Mattheüs 8:5-13 



Week 7: 10-14 februari 2020 
De storm op het meer, Mattheüs 8:23-27 
Twee bezetenen, Mattheüs 8:28-34 
De genezing van een verlamde, Mattheüs 9:1-8 
 
Week 9: 24-28 februari 2020 
De roeping van Mattheüs, Mattheüs 9:9-13 
Het dochtertje van Jaïrus, Mattheüs 9:18-26 
Blinde mensen gaan zien, Mattheüs 9:27-31 
 

Social schools 
 

 
 
 
 

Afgelopen maandag is er voor Social Schools naar alle ouders/verzorgers een uitnodiging 
gestuurd per mail.  
  
Voor onze 49 gezinnen bleken dat 83 mailadressen te zijn. Hiervan zijn er nu 39 actief.  
Dat betekent dat er nog 44 ouders/verzorgers zich niet hebben aangemeld.  
Het kan zijn dat de uitnodiging in de spam-map terecht is gekomen.  
  
Bij 45 van onze 71 leerlingen is er momenteel tenminste 1 gekoppelde ouder actief.  
Dat betekent dat er bij nog 26 leerlingen geen ouder/verzorger actief is.  
  
Onze vraag aan jullie is of de ouders/verzorgers waar bovenstaande betrekking op heeft, zich 
spoedig willen aanmelden bij Social Schools, zodat wij iedereen kunnen bereiken als we 
communiceren met de ouders/verzorgers van onze leerlingen.  
  
Ook leek het bij sommige ouders niet mogelijk om ál hun kinderen te koppelen. Social 
Schools gebruiken wij voor de héle school, dus moeten al uw kinderen die bij ons naar school 
gaan gekoppeld kunnen worden aan hun ouders.  
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u Wouter Woldhuis mailen op 
w.woldhuis@vcpong.nl. Hij zal als beheerder van onze school binnen Social Schools, 
proberen om de eventuele problemen met u op te lossen.  
  

LOT 
 
Op woensdag 29 januari komt de ouders van het LOT op school om de leerlingen nogmaals 
te controleren op luizen en neten.  
Mochten er ouders zijn die er over nadenken om het LOT te versterken, dan kunt u altijd 
even meekijken. 
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 Jarigen in de maand februari. 
 
De volgende leerlingen zijn in de maand februari jarig:  
 

Medhanie Mussie Kiflay    4 februari 
Yasmine Wiersma      4 februari 
Eray Lo-A-Njoe    8 februari  
Sebastiaan Kruisman    10 februari  
Teun Visser     22 februari  
Floris Huinder     26 februari 
Jane Haaijema     28 februari 
 
Allen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!  

 

Kalender 
 

Maandag 13- vrijdag 31 januari periode 1 van de Cito toetsen  
Maandag 27 januari margedag. 
Woensdag 29 januari LOT. 
Donderdag 30 januari onderwijsstaking 
en vrijdag 31 januari 
vrijdag 14 februari tafels en stoelen worden opgehaald door 

stichting Procuma 
maandag 17-vrijdag 21 februari voorjaarsvakantie 
maandag 24 februari levering nieuwe meubilair  
Donderdag 27 februari  rapporten mee 
Dinsdag 3 en woensdag 4 maart rapportgesprekken 
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