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NIEUWSBRIEF voor week 7 en 8

9 februari, nummer 11

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Agenda
13 en 16 februari
20 t/m 24 februari

Contactavonden.
Voorjaarsvakantie.

Kind op Maandag
Week 07 13/02 - 17/02
Vriend en vijand. Lucas 6: 27-35; 41-45, 7:1-10
Jezus zegt dat je je vijanden lief moet hebben. Kan dat dan? En wat is er voor nodig?
Later stuurt een centurio, een belangrijke man uit het Romeinse leger, zijn knechten
naar Jezus toe. Is de centurio een vijand? Of is hij een vriend? De joodse leiders vertellen
dat hij veel goeds gedaan heeft voor de synagoge. Hij vraagt aan Jezus of zijn zieke
knecht beter kan worden. Hij heeft een groot geloof.
Week 8/9 20/02 - 03/03
Doe maar mee! Lucas 7:11-17, 8: 4-15
Bij de poorten van de stad Naïn komen twee optochten elkaar tegen. De vrolijke stoet
rondom Jezus gaat de stad in, een begrafenisstoet gaat de stad uit. Die twee optochten
passen niet bij elkaar. Maar Jezus overbrugt de afstand tussen beide. Een dode jongen
staat op. Hij en zijn moeder mogen meedoen met het goede leven.
Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Als je het woord van God laat groeien, lijkt dat
op zaad dat in goede grond valt.
Nieuwe leerling
Rosaan Emmanuval is afgelopen week vier jaar geworden. Wij heten hem van harte
welkom in groep 1 en wensen hem veel plezier bij ons op school.
Verjaardagkalender
12 febr
Joost gr. 3
16 febr
Ruben L gr. 6
12 febr
Leonie gr. 4
21 febr
Daniël gr. 8
16 febr
Lieke gr. 4
25 febr
Maikel gr. 7
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

2 mrt

Thijs gr. 2

Contactavonden
Op 13 en 16 februari worden deze gehouden. Als het goed is heeft u hiervoor inmiddels
een uitnodiging ontvangen.
Prijswinnaar
Kirsten in t hout uit groep 4 heeft de eerste prijs gewonnen bij een schilderwedstrijd met
als thema “Jongeren portretteren ouderen”. Veel scholen uit Nederland hebben aan deze
wedstrijd mee gedaan. Onze groep 4 heeft in de Clockstede ouderen geportretteerd. De
prijs, die vorige week in de Clockstede is uitgereikt, bestaat uit een gezamenlijk
schoolreisje van jong en oud ter waarde van € 1500,-. Op Prachtig Pekela staat een
filmverslag van de uitreiking. Kirsten nogmaals van harte gefeliciteerd met deze mooie
prijs.

Juf Lydia
Met ingang van vandaag gaat juf Lydia met vervroegd zwangerschapsverlof. Als invalster
is ze een jaar werkzaam geweest op onze school. Daarvoor willen wij haar hartelijk
bedanken en wensen haar tijdens de zwangerschapsperiode alle goeds.
Haar uren worden vervangen door meester Jan Sassen.
Regel van de week
Week 7: Ruim je eigen rommel op want een nette school is top.
Week 8: Wandelen in de gang dat weten wij allang.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 2 maart 2017.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Anne Tol

