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NIEUWSBRIEF voor week 19 en 20

4 mei, nummer 16

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Agenda
5 mei
8 mei
9 en 10 mei
25 mei
26 mei
29 mei
31 mei
1 juni
5 t/m 9 juni
7 juni
22 juni

Bevrijdingsdag vrij
Maandopening groep 6
Schoolfotograaf
Hemelvaart
Vrij
Viswedstrijd(sportweek)
Scholierenestafette(sportweek)
Wandeltocht sportweek(onder voorbehoud)
Pinkstervakantie
Parapluhangen(sportweek)
Schoolreis groep 1 en 2

Kind op Maandag
Week 19 08/05 - 12/05
Waarom doe je dat? Genesis 3, 6:9-22 en 7:1-24
Adam en Eva mogen veel, maar niet alles. Toch doen ze net dat ene dat niet mag.
Waarom doen ze dat? Waarom doen mensen altijd weer dingen waarvan ze eigenlijk
weten dat het niet mag? In het tweede verhaal van deze week zien we Noach die een ark
bouwt. ‘Waarom doe je dat?’ vragen de mensen. Omdat Noach geluisterd heeft naar God.
God wil hem beschermen tegen het onheil dat de wereld over zich afroept.
Week 20 15/05 - 19/05
De kleur is… Genesis 8:1-9:17
Na de watervloed wordt de aarde weer droog. Noach en alle dieren mogen de ark weer
uit. Het lijkt wel alsof ze de aarde voor het eerst weer zien. Wij kijken deze week met ze
mee naar alle mooie kleuren van de aarde.
Als teken van zijn verbond met de mensen stelt God de regenboog aan de hemel. Het is
een veelkleurig signaal: God houdt van de wereld in al zijn verscheidenheid.
Nieuwe leerlingen
Sinds kort is groep 1 uitgebreid met een tweetal nieuwe leerlingen. Beide luisteren ze
naar de naam mooi naam ‘Vera’. We heten Vera Postema en Vera Kalk van harte welkom
en wensen ze een mooie tijd en veel plezier bij ons op school.
Geboren
Op 28 april is juf Lydia bevallen van een dochtertje genaamd Dagmar Josefien. We
feliciteren juf en haar gezin van harte met dit grote nieuws.
Het adres is Lijsterbeslaan 42, 9741 HS, Groningen.

Verjaardagkalender
5 mei
Amy gr. 4
10 mei
Bram gr. 8
9 mei
Anna gr. 1
11 mei
Carmen gr. 2
10 mei
Mark gr. 8
11 mei
Lilian gr. 8
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

13 mei
13 mei
14 mei

Tessa gr. 5
Nanda gr. 3
Hessel gr. 4

Naschoolse activiteiten
De Kompagnie organiseert samen met SOOOG en de sportverenigingen op de
woensdagmiddag sportactiviteiten. Doel is om de kinderen kennis te laten maken met
allerlei verschillende sporten. Deelname aan de activiteiten is gratis en opgave is niet
nodig. Het aanbod ziet er als volgt uit:
10 mei
Darts
De Spil
17 mei
Voetbal
De Spil
24 mei
Turnen
De spil
31 mei
Turnen
De spil
14 juni
Tennis
Tennisclub NP
21 juni
Acrogym
De Spil
28 juni
Acrogym
De Spil
5 juli
Apenkooi
De Spil
De groepen 1 tot en met 4 zijn van 13.30 uur tot 14.30 uur aan de beurt en de groepen
5 tot en met 8 van 14.30 uur tot 15.30 uur.
Regel van de week
Week 19: Wij laten merken hoe rustig wij kunnen samenwerken.
Week 20: Wanneer we samen spelen, zullen we samen delen.
.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 18 mei.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Anne Tol

