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DERTIENDE JAARGANG

NIEUWSBRIEF

15 MEI 2018 (15)

Na een heerlijke vakantie, waarin we ook stil mochten staan bij bevrijding en Hemelvaart,
gaan we nu de laatste periode in.
We hopen dat iedereen goed uitgerust is en nieuwe energie opgedaan heeft
om de afrondde fase in te gaan.
WELKOM OP SCHOOL

In groep 1 mogen we Luuk van Wijk welkom heten. We hopen dat je het snel naar je zin hebt en
een fijne tijd zult hebben hier op school.
GODSDIENST

In de vakantie was het Hemelvaartsdag. Jezus werk op aarde was volbracht en Hij is naar zijn Vader
gegaan. Toch laat God ons niet alleen. Na de “wezenzondag” hopen we a.s. zondag het Pinksterfeest te
vieren: de uitstorting van de Heilige Geest.
Zo krijgen we de kracht om verder te gaan en het Evangelie door te vertellen. Deze week vertellen we
over Pinksteren en oefenen liederen voor viering.
Volgende week is het thema: “Waar het hart vol van is…”
De Discipelen zijn vol van wat ze allemaal meegemaakt hebben en kunnen hun mond niet houden.
Niet iedereen was en is daar blij mee.
Stefanus moet het met de dood bekopen. Filippus zorgt ervoor dat ook de mensen in Afrika het goede
nieuws horen. (Hand. 4 t/m 12)
Lied van de week gr. 5, 6, 7: Opw.: 343: Heilige Geest van God
Lied van de week gr. 8: Ps. 145: 1: O Heer mijn God
PINKSTERVIERING

Vrijdagochtend is er voor de groepen 2 t/m 8 een Pinksterviering in ’t Kofschip.
Samen met de kinderen vieren we het Pinksterfeest.
PRAKTISCHE VERKEERSWEEK

Volgende week (22-25 mei) zullen we weer praktische verkeerslessen geven.
Groep 8 zal de route naar het VO fietsen. De andere groepen zullen lessen op het plein
geven. Onze verkeersouders zullen ook lessen verzorgen.
SKATE CLINIC

Op dinsdag 22 mei komt Skate-a-way voor de groepen 3 t/m 8 een skate-clinic verzorgen. Als uw kind
zelf bescherming heeft (knie-elleboog, helm) en skeelers heeft, graag deze meebrengen. Hebben ze het
niet zelf, dan kan het geleend worden.
Het is verplicht om een muts mee te nemen. Deze moet onder helm i.v.m. hygiëne.
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GGD

Op 24, 31 mei en 7 juni zullen de leerlingen geboren in 2012 en 2007 opgeroepen worden door de
GGD. Als het goed is heeft u hier bericht over gekregen. Wilt u bij het onderzoek aanwezig zijn, kunt u
dit zelf bij de GGD aangeven.
EDI

Als team zijn we dit jaar bezig met het effectieve, directe instructie model. Naast cursusdagen horen
hier ook klassenbezoeken bij.
Deze vinden vandaag plaats en volgende week woensdag.

BELANGRIJKE DATA:
18 mei:
Pinksterviering gr. 2 t/m 8 in ‘t Kofschip
20 en 21 mei:
1e en 2e Pinksterdag
22 t/m 25 mei:
Praktische verkeersweek
23 mei:
alle groepen bieb
29 mei:
Nieuwsbrief
11 juni:
Bieb: even + oneven boeken inleveren!
21 juni:
Rapport 2
21 juni:
Nieuwsbrief
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