
Jarig
De jarigen van deze weken:
25 mei Djinastin Kivuku groep 4
31 mei Rosalie van Beers groep 3 
1 juni Riyan Amina Adan groep 4 
3 juni Indy van Poppel groep 8 
Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
Omdat we donderdag en vrijdag vrij zijn, komt de volgende weekbrief op 3 juni. 
Fijne vrije dagen en tot maandag 29 mei.
Groetjes Juf Els
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Hemelvaart,
Donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Maar wat vieren we dan eigenlijk?
Hieronder een stukje uitleg over deze dag. 
Hemelvaart: In veel landen een officiële vrije dag, o.a. in Nederland, Duitsland (ook Vatertag), België en Frankrijk.
Op donderdag de veertigste dag na Pasen vieren christenen de hemelvaart (‘Ascensionis Domini’) van Jezus Christus. 
Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf en tien dagen voor Pinksteren. 
Tot de vierde eeuw na Christus was Hemelvaart geen apart feest. 
De herdenking van de hemelvaart van Christus naar zijn vader in de hemel 
was slechts een van de onderdelen van het Pinksterfeest. 
In de vijfde eeuw werd Hemelvaartsdag een apart feest. 
In de middeleeuwen ontwikkelde het feest zich tot het afsluitende feest van de paasperiode. 
Dit werd gesymboliseerd in het doven van de paaskaars op Hemelvaartsdag. 
De islam kent ook een “Hemelvaartsdag.” Lailat-ul-Meraj (Hemelvaart Mohammed) staat voor 
de gezegende nacht waarop de profeet Mohammed spiritueel opsteeg tot in de hemel en bij Allah een plaats kreeg. 
Op zijn weg naar Allah ontmoette de profeet Adam, Abraham, Mozes, Jezus en nog andere profeten. 
In sommige moslimlanden worden de huizen, de straten en zeker de moskeeën versierd met kleurrijke wimpels en 
vlaggen. ‘s Nachts worden ze verlicht met kandelaren en zelfs olielampen. 
Wil je er nog meer van lezen. ga dan naar www.beleven.org/feest/hemelvaart

Wisten jullie... ?
... dat groep 8 maandag met meneer Bram, meneer Ashley en juf Els op kamp gaat?
... dat ze de woensdagmiddag pas terugkomen?
... dat groep 6 rekenles kreeg van juf Indy en meneer Dani uit groep 8?
... dat Romaisa en Alyssa (gr 6) juf Els verrasten met een briefje?
... dat alle kinderen van groep 1-2b zelf hun jas aan kunnen doen?
... dat de kinderen van groep 1-2b een liedje zingen voordat ze gaan oversteken?
... dat ze op het schoolplein zelfs oefenen met verkeersborden en stoplichten?
... dat je altijd een ‘wist-jullie-dat-je’ bij juf Els mag inleveren?

Kleuterpolitie,
Deze week zijn we bij de kleuters bezig geweest met 
het uitdelen van bekeuringen. 
Op dit moment wordt er in het lokaal een politiebureau ingericht. 
De kinderen weten nu  waarvoor je een boete krijgt, 
dus zorg ervoor dat je....
stopt voor het rode stoplicht, je gordel aan doet in de auto, 
zorg dat je niet botst of te hard rijdt en parkeert waar het mag!


