



KALENDER
21 maart Nationale Daltondag
30 maart Goede Vrijdag en 2 april
Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
13 april studiedag. Alle leerlingen zijn
vrij.

Website:
www.derankdeventer.nl

Email:
derank.directie@stichtingquovadis.nl
derank.or@stichtingquovadis.nl
derank.mr@stichtingquovadis.nl

Week 10: 05/03 - 09/03
Ik help je wel
Marcus 6: 30-52 en Marcus 7: 31-37
Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor
heel veel mensen. Als de leerlingen later in
een storm op het meer zijn, komt Jezus
over het water naar hen toe. En een dove
man wordt door Jezus beter gemaakt. Drie
verhalen waarin Jezus tegen mensen zegt:
‘Ik help je wel.’

Week 11: 12/03 - 16/03
Wie begrijpt dit?
Marcus 9: 2-29 en Marcus 10: 13-16
Rondom Jezus gebeuren dingen die
niemand kan begrijpen. Bovenop een berg
verschijnen twee mensen van vroeger:
Mozes en Elia. De stem van God klinkt uit
de hemel. Het is niet erg als je dat niet
allemaal kunt begrijpen. Jezus zet de
kinderen vooraan: Het koninkrijk van God
ontvang je als een kind.
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Open morgen week
In de week van 19 t/m 23 maart kunt u van
9.00 – 10.00 uur weer kijken in de groep van
uw kind(eren). Om dit goed te kunnen laten
verlopen en iedereen de mogelijkheid te
geven te komen kijken, willen we u vragen op
het volgende te letten:
 Per gezin kan 1 ouder komen kijken
 Per kijkmoment kunnen er maximaal 5
ouders kijken
 Inschrijven kan op de lijst die in de hal op
de tafel ligt vanaf 5 maart
 Jongere broertjes of zusjes liever niet
meenemen.
De inschrijflijsten op de tafels in de hal.

Verkeersouder
Maureen Vos en Marieke Veldhausz zijn
onze verkeersouders. Voor Maureen is dit het
laatste jaar. We zijn daarom op zoek naar
een nieuwe verkeersouder. U kunt komende
periode alvast meelopen met Maureen en
Marieke. Heeft u belangstelling dan kunt u dit
doorgeven aan meester John:
j.gaillard@stichtingquovadis.nl

Studiedag 13 april
Zoals in een eerder rankblad al vermeld is er
een studiedag op vrijdag 13 april. De
studiedag van 20 april is vervallen omdat we
dan meedoen met de Koningsspelen.

Namens het team van De Rank,
Mariët van der Worp

