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NIEUWSBRIEF voor week 23 en 24

1 juni, nummer 18

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

Wandeltocht sportweek
Pinkstervakantie
Parapluhangen(sportweek)
Groep 5 naar Großefehn
Groep 6 naar Großefehn
Voorstelling NNO groep 6
Schoolreis groep 1 en 2
Studiedag team alle kinderen vrij
Studiedag team alle kinderen vrij
Musical
Groep 4 Schoolreis(n.a.v gewonnen prijs)
Kamp groep 7 en 8
Schoolreis groep 5 en 6
Schoolreis groep 3 en 4
Afscheidsavond groep 8

Kind op Maandag
Week 23 06/06 - 09/06
Niet te stoppen Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 17-26
Petrus en Johannes hebben een verlamde man beter gemaakt en ze vertellen bijzondere
verhalen over God. Heel veel mensen komen naar ze luisteren. Maar de priesters en de
tempelwacht vinden het niet goed. Zij willen dat Petrus en Johannes stoppen met hun
werk en laten ze gevangen zetten. Zou hun verhaal daarmee afgelopen zijn?
Week 24 12/06 - 16/06
Nu zie ik het! Handelingen 5: 27-42, 8: 26-9: 9
De apostelen moeten voor de rechtbank verschijnen. De leden van de rechtbank zijn
boos op hen, maar een van hen zegt tegen de anderen: ‘Als het mensenwerk is wat ze
doen, gaat het vanzelf over. En als het Gods werk is kun je het niet stoppen.’ Zou hij zien
wie de apostelen echt zijn? Later gaat Saulus achter de christenen aan. Maar op de weg
naar Damascus ziet hij plotseling het licht: Jezus roept hem. Zo verandert Saulus de
vervolger in Paulus de verkondiger..
Verjaardagkalender
8 juni
Paula gr. 6
8 juni
Danique gr. 1
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

8 juni

Stefan gr. 6

Zendingsproject
Aan het begin van het schooljaar hebben we ons tot doel gesteld om € 750 te sparen
voor het zendingsproject Sri Lanka Hulp.
Al meer dan 20 jaar komen Wim en Diny Kramer in Sri Lanka. Ze zijn na de Tsunami van
2004 begonnen om op kleine schaal hulp te verlenen. Ze kiezen zelf de projecten
waaraan het geld wordt besteed en zien er ook op toe dat deze goed worden uitgevoerd.

Hierbij kun je denken aan de aanschaf van een vissersboot of fiets, bouw van een huis,
aanschaf bed, schoolgeld, reparatie tuk-tuk etc. Ze hebben inmiddels al 16 huizen
gebouwd Op dit moment hebben we € 586,50 bij elkaar gespaard.
Laten we allemaal de komende tijd er goed aan denken om op maandagmorgen geld
voor de zending mee te nemen zodat we ons doel gaan behalen. Dat moet toch lukken?
Großefehn
Op woensdag 14 juni gaan de kinderen van groep 5 met de bus een bezoek brengen aan
de partnerschool in Großefehn in Duitsland. Op 15 juni is het de beurt aan groep 6. Deze
ochtend staat in het teken van kennismaken met de Duitse leeftijdsgenootjes en samen
bezig zijn met verschillende activiteiten. Volgend jaar komen twee groepen uit Großefehn
naar Nieuwe Pekela.
IB-wisseling
Afgelopen week is Juf Marjolein, na een welverdiend zwangerschapsverlof, weer
begonnen met IB-werkzaamheden. We wensen haar veel succes. Tegelijkertijd hebben
we afscheid genomen van onze tijdelijke IB-er juf Hetty. We bedanken haar voor de
plezierige samenwerking.
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:
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 23 Wees zuinig op het materiaal want het is van ons allemaal.
Week 24 Iedereen voelt zich op z’n best als er niemand wordt gepest.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 15 juni.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team, fijne pinksterdagen en prettige vakantie.
Anne Tol

