NIEUWSFLITS BIJLAGE
Ingezonden mededelingen
29 maart 2019

De mededelingen in deze bijlage zijn niet per definitie een aanbeveling van school, maar ons
doel is om u hiermee in elk geval veelzijdige kind-gerelateerde informatie aan te kunnen
bieden. Wij zullen als er voldoende copy is maandelijks een dergelijke bijlage versturen.

Gezinsviering 14 april – Van de Parochie
De Konings parade. Dit is het thema voor de gezinsviering op 14 april. Na de veertig dagen
vastenperiode is het nu tijd om de koning te verwelkomen in Jeruzalem. Jezus wordt binnengehaald
als een echte koning, mensen staan langs de weg en verwelkomen hem met de takken en bladeren
van de palmen. Wat de mensen echter niet weten is dat Jezus geen gewone koning is maar een
bijzondere koning. Eén van liefde en vergeving, als je wat fout gedaan hebt dan vergeeft Jezus je.
Zondag 14 april om 9:30 zijn kinderen al welkom in het Willem Huygensz; daar mag ieder kind een
Palmpaasstok versieren; zie link hieronder voor meer informatie (dus neem gerust thee zakjes o.i.d.
mee). De stok kan na de viering worden uitgedeeld aan mensen die je daar een groot plezier mee
doet. In de kerk hebben wij adressen beschikbaar. Om 11:00 uur gaan we dan met de kinderen en de
stokken in processie de kerk in. Dan gaan wij het Paas verhaal en alles wat bij Pasen hoort beleven in
de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk aan de Noordeindseweg 100 in Berkel en Rodenrijs. Komen jullie
ook? Tot 14 april.
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/6e-zondag-van-de-veertigdagentijd-jaarc/extras/palmpasenstok.html

Vacature Stichting Muzische Vorming
Elke groep van onze school heeft jaarlijks 2 culturele uitjes in de vorm van theatervoorstellingen. Die
voorstellingen worden uitgezocht door vrijwilligers van de Stichting Muzische Vorming Berkel en Rodenrijs.
Zonder die Stichting is het voor de basisscholen in Berkel en Rodenrijs niet mogelijk om theaterbezoek voor
de basisschoolkinderen betaalbaar mogelijk te maken. Deze stichting is dringend op zoek naar een
penningmeester. Hieronder leest u de vacaturetekst. Mocht u affiniteit hebben met financiën (en theater
voor kinderen), dan kunt u zich hiervoor aanmelden of hier meer informatie over inwinnen.
Voor meer informatie of aanmelding neemt u contact op met Tom Taekema via stmvberkel@gmail.com of
kijk eens op de website https://nl-nl.facebook.com/stmvberkel/ Of bij Mirjam Hill (Baken-ouder en lid
werkgroep Muzische Vorming): mirjamhill@ergovisie.nl

DE STICHTING MUZISCHE VORMING
BERKEL EN RODENRIJS
zoekt per direct een

Penningmeester
tevens lid van het algemeen bestuur
die na een ruime inwerkperiode geheel zelfstandig de volgende taken verricht:
-

Bijhouden administratie en budgetten;
Facturatie van bijdragen ouderraden en besturen;
Betalingen aan theatergroepen, zaalhouders;
Maken van het financiële jaarverslag;
Voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen (2x per jaar) en programmacommissie
vergaderingen (2x per jaar);
Contact onderhouden met de overige bestuursleden en daar waar nodig vergadering beleggen;
Aanspreekpunt voor subsidieverleners, ouderraden en besturen m.b.t. financiën;

Dit is een zelfstandige functie waarin de vrijwillig(st)er zich optimaal kan ontplooien. Goede
communicatieve en schriftelijke vaardigheden, alsmede goed kunnen werken met diverse computer
programma’s is een pré. Tevens dient de mogelijke kandidaat enige affiniteit te hebben met de
doelstelling van de Stichting: de algemene ontwikkeling en de creativiteit van de basisschooljeugd te
stimuleren en te bevorderen.
Over de stichting Muzische Vorming Berkel en Rodenrijs:
De Stichting Muzische Vorming Berkel en Rodenrijs is al meer dan 35 jaar actief. Deze bestaat uit een
groep vrijwilligers (ouders) en leerkrachten en organiseren voor alle basisscholen in Berkel en Rodenrijs
2x per jaar theatervoorstellingen. Op deze manier proberen we bij de leerlingen interesse voor muziek,
dans en andere podiumkunsten te wekken.

Mocht je belangstelling hebben dan horen wij het graag! Voor meer informatie neem contact op met Tom
Taekema via stmvberkel@gmail.com of kijk eens op de website https://nl-nl.facebook.com/stmvberkel/
Kortingsbonnen Kermis Berkel en Rodenrijs
Van 27 t/m 30 maart is er kermis in Berkel en Rodenrijs. De attracties staan op het terrein bij Zwembad
De Windas. Om de kermis extra leuk te maken staan er kortingsbonnen op www.kermiskorting.nl .
Veel plezier op de kermis!

Blij Moment fotografie steunt de Roparun

Evenement Minitruckers + toelichting ‘dode hoek bij vrachtwagens’

Wat is de dode hoek van een vrachtwagen, hoe gevaarlijk is die en hoe ga ik daar veilig mee om?
Tijdens het minitruck evenement op 30 & 31 maart in het Willem Huygensz en ‘t Koetshuys aan de
noordeindseweg 104 in Berkel en Rodenrijs zal een rij instructeur van DON Opleidingen met een vrachtwagen de
gevaren van de dode hoek demonstreren.
Op een scherm in ’t Koetshuys wordt een introductie film getoond met de gevaren van de dode hoek en de
kinderen en ouders kunnen onder leiding van de rijinstructeur de vrachtwagen bekijken zowel in de cabine als
buiten rond de vrachtwagen om de dode hoek kunnen ervaren.
Het is een mooie campagne omdat verkeersveiligheid iedereen in Nederland aan gaat en het verkeer jaarlijks
veel slachtoffers vergt. We hopen op deze leuke en leerzame manier de gevaren van de dode hoek te laten zien.

