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NIEUWSBRIEF voor week 21 en 22

18 mei, nummer 17

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Agenda
23 mei
25 mei
26 mei
29 mei
31 mei
1 juni
5 t/m 9 juni
7 juni
14 juni
15 juni
22 juni
23 juni
26 juni
7 juli
11 t/m 14 juli
10 juli
17 juli
18 juli

LOT-controle
Hemelvaart
Vrij
Viswedstrijd(sportweek)
Scholierenestafette(sportweek)
Wandeltocht sportweek
Pinkstervakantie
Parapluhangen(sportweek)
Groep 5 naar Großefehn
Groep 6 naar Großefehn
Schoolreis groep 1 en 2
Studiedag team alle kinderen vrij
Studiedag team alle kinderen vrij
Musical
Kamp groep 7 en 8
Schoolreis groep 5 en 6
Schoolreis groep 3 en 4
Afscheidsavond groep 8

Kind op Maandag
Week 21 22/05 - 24/05
Hoog, hoger… Genesis 11:1-9 en Handelingen 1:1-11
Het gaat hoger en hoger in de verhalen van deze week. Hoe hoog kunnen mensen
eigenlijk komen? In Babel proberen ze een toren tot in de hemel te bouwen, maar dat
wordt niks. De toren komt niet af, de mensen begrijpen elkaar niet meer en ze raken
verdeeld. Mensen kunnen niet op eigen kracht tot in de hemel reiken.
Het tweede verhaal van deze week is dat van de Hemelvaart van Jezus. Die afstand
tussen aarde en hemel, die voor mensen niet te overbruggen is, is voor God niet te
groot.
Week 22 29/05 - 02/06
Ga maar staan Handelingen 2:1-13, 2:41-47 en 3:1-10
Eerst zien we de leerlingen in Jeruzalem, tijdens het Pinksterfeest. Nu Jezus niet meer bij
hen is, kunnen zij niet vrolijk zijn zoals de rest van de stad. Totdat er een wind gaat
waaien die alles anders maakt. ‘Ga maar staan’, lijkt die wind te zeggen. Kom in
beweging. Het tweede verhaal gaat over de verlamde man net buiten de tempel. ‘Ga
maar staan’, zegt Petrus en de man komt in beweging. Lopend, springend en God lovend
gaat de man de tempel binnen.

Verjaardagkalender
21 mei
Jonas gr. 3
25 mei
Jan gr. 6
23 mei
Juf Kirsten
25 mei
Marijn gr. 2
24 mei
Matthijs gr. 1 28 mei
Julia gr. 5
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

28 mei
29 mei

Jelmer gr. 4
Danique gr. 6

LOT
Dinsdagmorgen 23 mei is er LOT-controle. Denkt u er even aan dat het haar van uw kind
gewassen is en geen gel bevat? Dit vergemakkelijkt de controle.
Wandeltocht
De opgave voor de wandeltocht kan nog tot en met vrijdag 19 mei.
Viswedstrijd
Er zijn nog maar weinig aanmeldingen voor de viswedstrijd. Bij deze een oproep.
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:
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 21 Er is maar één die praat zodat het luisteren beter gaat.
Week 22 Als iemand zegt stop dan houd je ook echt op.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 1 juni.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Anne Tol

