Maandag 8 februari jl. mochten wij alle kinderen weer op
school verwelkomen. Wij zijn blij dat de heropening goed
is verlopen, wij danken u voor uw medewerking hieraan.

Woensdag 10 maart
- Biddag - online viering
- Inzameling voedselbank

Wij hebben ons best gedaan om met een aantal
aanvullende maatregelen de school weer op een goede
en veilige manier te heropenen. Op dit moment moeten
wij deze aanvullende maatregelen handhaven, de enige
wijziging betreft de gymlessen, deze zullen vanaf deze
week weer in Het Brandpunt plaatsvinden. Helaas komt
de kijkmorgen op donderdag 11 maart te vervallen.

Maandag 22 maart
- Studiedag, de kinderen zijn
vrij

Inmiddels is de Veertigdagentijd aangebroken, een tijd
van bezinning op weg naar Pasen. De Paasviering op
Het Fundament staat op donderdag 1 april op de agenda,
op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze we op
school invulling aan de viering gaan geven.

Donderdag 1 april
- Paasviering

We staan in de weken voor Pasen in de klas stil bij het
leven van Jezus in de laatste dagen van Zijn leven hier
op aarde. Er wordt onder meer verteld over de intocht in
Jeruzalem, het laatste Avondmaal, de gevangenneming
van Jezus en de kruisiging. Wij mogen weten dat de
dood niet meer het laatste woord heeft, want op
Paasmorgen vieren wij Jezus' opstanding, de Heer is
waarlijk opgestaan, hallelujah!

Maandag 29 maart
- Verkeersexamen groep 7
en 8

Vrijdag 2 april
- Goede Vrijdag, de
kinderen zijn vrij
Maandag 5 april
- Tweede Paasdag, de
kinderen zijn vrij

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote naam
Jezus, overwinnaar!
Opwekking 832

PCPO TriVia is op zoek naar twee leden voor de raad
van toezicht. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u
een advertentie en een profielschets.
Hartelijke groet, namens het team van Het Fundament,
Mattie de Hoop

Het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022 is bekend:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 18 oktober - vrijdag 22 oktober 2021
maandag 27 december 2021 - vrijdag 7 januari 2022
maandag 28 februari - vrijdag 4 maart 2022
vrijdag 15 april en maandag 18 april 2022
maandag 25 april - vrijdag 6 mei 2022
donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
maandag 6 juni 2022
maandag 11 juli - vrijdag 19 augustus 2022

De vrijdagmiddag voor de kerstvakantie en de vrijdagmiddag voor de zomervakantie zijn vrije
middagen. Wilt u bij het boeken van uw vakantie rekening houden met ons vakantierooster? Het
rooster is ook te vinden op de site.

Wij willen graag houdbare levensmiddelen inzamelen voor mensen die onder de armoede grens
leven. U kunt deze levensmiddelen op maandag 6, dinsdag 7 en woensdagmorgen 8 maart
meegeven aan uw kind(eren). De goederen zullen dan bij de Voedselbank in Arkel gebracht
worden.

Op woensdag 8 maart hopen we met elkaar Biddag te vieren. Het thema van deze Biddag is:
'De Biddende bouwer' naar aanleiding van Nehemia 2:1-20. Nehemia is op zoek naar Gods plan
voor Zijn volk. Hij doet dit vanuit een biddende levensttijl. Nehemia ervaart dat God iets gaat
doen zodra Nehemia bidt, Nehemia kan gaan bouwen, omdat God hem zegent. We willen ook
de kinderen uitdagen om - vanuit vertrouwen - biddend met God te bouwen aan hun schoolwerk
en aan andere dingen die God belangrijk vindt.
We zullen deze viering ook deze keer via kerkdienstgemist.nl online meevieren in de klas. De
dienst begint om 9.30 uur. Het themalied bij deze biddag is: 'U bent machtig, U bent groot, ' Een
stukje uit het derde couplet:
U bent de God van trouw en van liefde,
de God die eeuwig leeft,
de God die zelfs Zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft.

Wij hopen dit jaar weer mee te kunnen doen aan de EigenWijsPrijs. We maken hiervoor gebruik
van een shortlist met aangemelde boeken.
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen de gelegenheid om een aantal boeken van de lijst te
lezen en mogen stemmen op hun meest favoriete boek. De kinderen mogen de boeken ook
mee naar huis nemen om thuis verder te kunnen lezen. Aan het einde van de periode worden
de winnende boeken bekend gemaakt. Voor leesbevordering en leesplezier met christelijke
kinderboeken.
De volgende boeken zijn geselecteerd:
Voor groep 3 en 4:
Saga, Leonard Boekee
Iza en het ruiterbewijs, Simone Foekens
Pas op voor de haai, Bram Kasse
Fietsen, vloggen en volgen, Vrouwke Klapwijk
Boeven aan boord, deel 3, Corien Oranje
Het adembenemende afscheidscadeau van Arie Smith, Iris en Ko, deel 18,
Bert Wiersema
Voor groep 5 t/m 8:
Maffe Meester Daan vliegt alle kanten op, Judith van Helden
De voetballende ballerina, serie Frnz4ever, deel 1, Henriët KoornbergSpronk
Beschuldigd, serie De Jozefschool, deel 3, Ineke Kraijo
Een overgetelijk schoolkamp, Hans Mijnders
Doen durven of waarheid, Nico Vriesema
Knokken voor een kans, Willemijn de Weerd

Wij maken op Het Fundament gebruik van de methode Wonderlijk Gemaakt. Wonderlijk
Gemaakt is een methode voor seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie. Wonderlijk
Gemaakt leert kinderen op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als
richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar.
De lessen worden gegeven in de periode van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie. Ouders
die voor het eerst een kind op Het Fundament hebben, krijgen een informatieboekje mee over
deze methode.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
directie@hetfundamentnieuwland.nl toe aan uw adresboek.

