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Bericht van overlijden
Ons bereikte het verdrietige bericht
dat op 25 juni 2018 is overleden een
oud-collega van de school; Janny de
Leeuw. Jaren heeft zij met veel
plezier bij ons in de kleutergroep les
gegeven. Velen van u hebben haar
misschien wel als juf gehad. We
leven mee met de familie en
wensen hen veel kracht en sterkte
toe bij het verwerken van dit
verlies.
Terugkijken op de ouderavond
We vinden het als team fijn dat er
zo veel ouders gehoor gaven aan de
oproep voor de ouderavond van 11
juni. Het was voor ons fijn om
samen met u te evalueren en
vooruit te kijken. Hartelijk dank
daarvoor!
Zoon voor juf Jansje
U heeft natuurlijk al lang gehoord
dat juf Jansje en Wilfred op 8 juni
een zoon, Timo, hebben gekregen.
We willen hen langs deze weg
nogmaals van harte feliciteren en
wensen hen een fijne tijd toe!

Rapport
Op woensdag 4 juli krijgen de
kinderen het rapport mee.
Keuze rapportavond
Op donderdag 5 juli is er nog een
keuze rapportavond. Indien de
leerkracht naar aanleiding van het

rapport nog graag met u in gesprek
wil gaan, dan krijgt u daarvoor een
uitnodiging. Indien u zelf nog graag
een gesprek wilt, dan kunt u dit bij
de juffen aangeven.
Schoonmaakavond
Langs deze weg willen we
graag iedereen bedanken
die een bijdrage heeft
geleverd
aan
de
schoolschoonmaak. Mede
dankzij uw hulp heeft het
gebouw een mooie extra
opfrisbeurt
gekregen. Dank u wel!
Musical
Op maandag 9 juli voeren de
kinderen van groep 7/8 om 13.00
uur de musical op voor de kinderen
van de school en andere belangstellenden in het verenigingsgebouw.

Sluffenfeest
Op donderdag 12 juli hebben we
het slotfeest en het juffenfeest
kortom; het sluffenfeest. Deze dag
begint gewoon om 8.45 uur.
Tussen de middag eten we met de
kinderen
pannenkoeken.
De
kinderen hoeven over de hele dag
geen eigen eten/drinken mee te
nemen. In de kleine pauze zorgen
de juffen voor een traktatie.
Om 14.00 uur is het programma
afgelopen en zijn de kinderen uit.

Afscheid meester henry
Op donderdag 12 juli nemen we
met de kinderen afscheid van
meester Henry. Deze donderdag is
er na 14.00 uur een high tea voor
de kinderen en alle ouders. Tijdens
deze high tea heeft u de
gelegenheid om meester Henry de
hand te drukken. We hopen u te
mogen ontmoeten.

Bericht van meester Henry
Aan alles komt een eind. Het was
voor mij de afgelopen weken best
raar om rond te lopen in de school
in de wetenschap dat je de school
gaat verlaten. De vijf jaren dat ik
hier heb gewerkt zijn echt
omgevlogen. Jaren waarin heel veel
gebeurd is. We mogen trots zijn op
de school in het dorp. Ik wil u
allemaal heel hartelijk bedanken
voor de goede en fijne tijd die ik
hier op school heb gehad. Iedereen
heel hartelijk bedankt voor zijn of
haar bijdrage en de fijne
samenwerking! Ik wens mijn
opvolger, meester Pieter van Dijk,
heel veel plezier hier op school. Hij
zal zich ongetwijfeld na de
zomervakantie aan u voor stellen.
Het ga u goed!

Z.O.Z.
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Zending
Ons zendingsgeld gaat naar:
Het Kaibigan-programma voor
straatkinderen in de Filipijnen
CCT, partnerorganisatie van Woord
en Daad, wil straatkinderen
opvangen, kansen bieden en hen
bekend maken met het Evangelie.
Het uiteindelijke doel is hen te
begeleiden tot ze een betaalde baan
hebben. Uw steun biedt vaste
grond!
In de Filipijnen leven ongeveer 3
miljoen kinderen op straat. Dat is
maar liefst tien procent van alle
Filipijnse kinderen. CCT heeft een
Kaibigan-programma
(Kaibigan:
vriend), waarmee ze straatkinderen
probeert te bereiken. Er worden
maaltijden, evangelisatiediensten
en kinderkampen georganiseerd.
Kinderen
krijgen
in
het
opvangcentrum
begeleiding,
woonruimte en ze kunnen naar
school.
Kortom, ze hebben oog en hart voor
straatjongeren in de Filipijnen. Wij
willen dat ook en hebben ons
zendingsgeld, €161,60 voor dit doel
overgemaakt naar stichting Woord
en Daad.

Wisselmorgen
Op de laatste woensdag voor de
zomervakantie
hebben
we
wisselmorgen. Na de ochtendpauze
schuiven de kinderen dan even door
naar de nieuwe groep. Ze zitten dan
even in de nieuwe groep
samenstelling van het volgende
schooljaar.

Tenslotte
Tja, nog even en dan nemen we
afscheid van de kinderen van groep
8. Jullie gaan onze school verlaten
en we wensen jullie een heel fijne
tijd toe op jullie nieuwe school.
Tot slot willen we u allen een heel
fijne vakantie toewensen. We
hopen elkaar op 27 augustus om
8.45 uur in gezondheid weer te
zien!
Graag sluiten we af met het
volgende gedicht
van Chris
Lindhout met de titel
‘De toekomst in’:

Agenda juli
4-7 rapport mee
5-7 keuze rapportavond
9-7 musical groep 7/8 en afscheid
groep 8
12-7 sluffenfeest 14.00 uur uit
12-7 afscheids high tea meester
Henry
13-7 laatste schooldag, school sluit
12.00 uur
Met vriendelijke groet,
Het team

Tijden zullen steeds verand’ren
en daarmee de maatschappij.
Ook onze kinderen in de toekomst
zullen anders zijn dan wij.
Dat is een natuurgegeven
wordt daarvan nou maar niet bang.
Elke tijd zijn eigen kleuren;
elke tijd zijn eigen zang.
Maar iets zal steeds hetzelfde
blijven
bij alle kind’ren in elke tijd.
Dat verandert nooit en dat
zal blijven tot in alle eeuwigheid.
Zij zullen ons om Liefde vragen
oprechte aandacht vragen zij.
’t Gevoel van: “Yes, ik mag er
wezen”
dat maakt onze kind’ren blij.
Zo zullen zij de toekomst in gaan
als kind’ren die met Liefde leven;
zodat zij aan hun eigen kind’ren
die Liefde ook door kunnen geven
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