Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed
en een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.
Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt,
en een hart om uit te zeggen,
wat een ander moed inspreekt.
Schouders heb je om te dragen,
zorg en pijn van alle man,
en een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.
Voeten heb je om te lopen
naar een mens die eenzaam is,
en een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is.
Oren heb je om te horen,
naar een mens die vrede is,
en een hart om te geloven,
in zijn God die Liefde is.
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
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Beste ouders, leerlingen en belangstellenden.
We gaan de goede kant weer op, ’s avonds is het al wat langer licht en als de zon
schijnt voel je dat het weer warmer gaat worden, heerlijk is dat! Langzaam maar
zeker komt de lente in beeld, krokussen, sneeuwklokjes…én weer lekker buiten spelen!
Op school waart de griep nog een beetje rond, maar gelukkig zijn heel veel kinderen en collega’s
weer beter. We zijn ook blij dat we het steeds weer hebben kunnen hebben redden met
invalcollega’s
Morgen wordt er in alle groepen het paasfeest gevierd. ‘’Jezus is opgestaan’’ zal het doorklinken in
de liedjes die de kinderen gaan zingen. Er zullen gedichtjes en stukjes uit de bijbel gelezen worden.
We hopen op mooie Paasvieringen!
Paasbloemenactie
Na de paasviering gaan de kinderen, gewapend met bloem en paaswens op pad.
De bloemen worden in de buurt, op de Vijverhof, de IJsvogel en het Henriette van Heemstrahuis
bezorgd.
De kinderen gaan ook op de verschillende locaties mooie paasliederen voor de bewoners zingen.
We hopen ook dit jaar weer heel veel mensen blij te maken!

Heeft u al gehoord dat……
Matthieu Amptmeijer nu ook bij ons op school zit? Weer een
vriendje erbij in groep 1.
In groep 7 mochten we Shayan Mohsenian Naghani welkom
heten. Shayan is inmiddels helemaal gewend bij ons op school.
Beide heren van harte welkom op de Margriet!
Vrijdag 20 april worden de Koningspelen gehouden. Groep 1 gaat
daar ook aan meedoen. Op woensdag 18 april zijn de kleuters vrij
en vrijdag de 20e mogen ze meevieren op school!

Geboren
Op 23 februari werd Jinte geboren. Jinte is het zusje van Rebekka en Siren die maar wát trots zijn op
de kleine meid
Op 16 maart kwam Luc Daniël ter wereld. Benjamin uit groep 1 vindt het prachtig grote broer te zijn.
We willen de families van Diermen en Kool van harte feliciteren met hun dochter en zoon!

Een nieuw huis!
De familie van Winkoop trekt tijdelijk richting Putten in afwachting van hun
nieuwe huis. De familie Bakker gaat eind van deze maand verhuizen, nóg een
stukje dichter bij school.
We hopen dat Dian, Isa, Sara, Iris en de families van Winkoop en Bakker
mogen genieten van hun tijdelijke of nieuwe onderkomen. Namens ons allemaal heel veel
woonplezier toegewenst!

Paaseitjesactie
Héél veel paaseitjes zijn door ouders, collega’s en de kinderen van groep 8 ingepakt. En toen kon de
actie van start. Wederom is de actie een groot succes, wat zijn er al veel zakjes verkocht door de
kinderen, jullie hebben geweldig je best gedaan dames en heren, TOP!
Dankzij de sponsors: Tempel optiek, AKR Performance bv, Jansen Elektro en beveiliging, Filmakers,
Dagbesteding SMART, De Halte en Barbershop Nero is al een groot deel van de onkosten gedekt en
blijft er nog meer opbrengst over. Onze grote dank voor uw gift!
Op dit moment kunnen we nog niet zeggen hoeveel de actie heeft opgeleverd, maar we houden u op
de hoogte!

Centrale eindtoets groep 8.
We willen Alle leerlingen van groep 8 17 t/m 19 april heel veel succes wensen bij het maken van de
Centrale eindtoets. Succes allemaal, we weten dat jullie het kunnen!

Schoonmaak
De schoonmaakouders zijn weer druk in de weer geweest, heel hartelijk dank
voor uw hulp om de Margriet weer net dat beetje schoner te maken!!
We wensen u allemaal een heerlijk lang paasweekend!
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Riet Teunissen

Agenda
29 maart
29 maart
29 maart
30 maart t/m 2 april
5 april
10 april
18 april
20 april
17 t/m 19 april
27 april t/m 13 mei
10 mei
14 mei

Paasfeest op school
bloemenactie
Rijmrockers, cultuur groep 7 en 8.
Pasen
Theoretisch verkeersexamen
Praktisch verkeersexamen
Groep 1 en 2 vrij
Koningsspelen (groep 1 en 2 naar school)
Centrale eindtoets groep 8
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Luizencontrole

Pleegouder worden?
Timon gelooft in de kracht van gemeenschappen. Een plek waar kinderen en jongeren die
niet langer thuis kunnen wonen hoop en herstel vinden. Wilt u ontdekken of pleegzorg iets
voor u is? Heeft u ruimte in uw hart en huis?
Op D.V. 10 april wordt er in Harderwijk een informatieavond over pleegzorg gehouden.
De informatieavond wordt gehouden in Kerkelijk Centrum de Regenboog, Biezenplein 1,
Harderwijk. De avond begint om 19:45 uur.
Tijdens die informatieavond krijgt u informatie over wat pleegzorg is en kunt u vragen
stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden kan via: www.timon.nl/pleegouders

Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Team Communicatie
communicatie@timon.nl

