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NIEUWSBRIEF voor week 39 en 40

22 september 2016

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Agenda
26 september
27 september
28 september
30 september
3 oktober
5 oktober

Vergadering regiegroep.
Schoolcommissievergadering en MR.
Personeelsmiddag en –avond van de VCO MOG.
Dienst gezin, school en kerk.
Maandopening groep 5.
Start Kinderboekenweek.

Kind op Maandag
Week 39 26/09 - 30/09
Hoe nu verder? Exodus 14,16,17
De farao gaat achter de Israëlieten aan. Ze komen bij de rode zee; hoe moet het nu verder?
God wijst de weg. Hij geeft ook brood uit de hemel en water uit een rots. Als mensen niet
weten hoe het verder moet, weet God het wel.
Week 40 03/10 - 07/10
Woorden van God Exodus 19,20
God geeft de tien geboden aan Mozes en het volk. Die laten zien hoe het leven kan zijn in het
land dat God beloofd heeft.
Verjaardagkalender
23 sept. Juf Cisca
3 okt.
Marjolein gr. 3
1 okt.
Rebekka gr.2
3 okt.
Michiel gr. 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

3 okt.
6 okt.

Jan Willem gr. 3
Anna gr. 3

Jubileum en afscheid
Wat een belevenissen de laatste maanden. Eerst in juni mijn 40 jarig jubileum en nu het
afscheid.
In juni had ik niet gedacht, dat ik zou stoppen met mijn werk. Deze gedachte openbaarde zich
een paar weken later toen bleek, dat ik met keuzepensioen kon. Na heel veel nadenken en
overleg met Gea heb ik besloten om een punt achter mijn carrière te zetten. Het ging met pijn
in het hart, maar gezien het laatste jaar van ziek zijn, heb ik het besluit genomen en heb er
vrede mee.
Hier bij wil ik jullie: Ouders, kinderen en collega’s bedanken voor het vertrouwen, dat jullie in
mij stelden.
Ook bedankt voor de belangstelling tijdens het jubileum, tijdens de afscheidsreceptie en andere
manieren van aan mij denken. Het was prachtig en ik zal het nooit vergeten.
De meesten van jullie zie ik zeker nog wel eens in het dorp, want we blijven wel
“Nij Pekelders”.
Ik wil dit stukje afsluiten door jullie allemaal symbolisch de hand te schudden.
Bedankt!
Jan Dirk Rop

Herhaalde oproep peiling VSO BSO
Op welke dag(en) van de week zou u gebruik maken van de voorschoolse opvang als deze op
de Groen van Prinsterer aanwezig zou zijn.
Daarnaast willen we weten of u gebruik zou maken van de naschoolse opvang(BSO) als deze
aanwezig zou zijn. Graag ook hierbij vermelden welke dag(en) en tijdstippen het betreft. Het
gaat hier om een behoeftepeiling. Ouders die voor of net na de zomervakantie hierop
gereageerd hebben, zijn bekend en hoeven dit niet nog een keer te doen.
Zending
We gaan sparen voor Sri Lanka Hulp, een initiatief van Wim en Diny Kramer uit Hoogeveen.
Dit echtpaar komt al meer dan 20 jaar in Sri Lanka en is na de Tsunami van 2004 begonnen
om op kleine schaal hulp te verlenen. Wim en Diny 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.
In 2005 hebben ze een bedrag van € 2750 kunnen besteden, anno 2016 is dit inmiddels
uitgegroeid tot ruim € 14.000. Alle giften zijn afkomstig van kerken, scholen en verenigingen.
Het fijne aan dit project is, dat iedere euro daar terecht komt waarvoor hij is bedoeld. Het
echtpaar Kramer betaalt zelf de eigen reis- en verblijfskosten. Er blijft dus geen geld aan de
bekende strijkstok hangen.
Op de website srilankahulp.nl vind u een financiële verantwoording en reisverslagen van de
jaarlijkse reizen. Hierbij staan ook prachtige foto’s van de uitgevoerde projecten.
We hopen dat we met elkaar een prachtig bedrag kunnen sparen om dit werk te steunen.

Doppen
We stoppen met het sparen van doppen.
Gratis rots en watertraining
Informatie hierover vindt u in de bijlage.
Dienst gezin school en kerk
Op vrijdag 30 september vindt de startdienst van het nieuwe schooljaar plaats. Deze dienst
wordt gehouden in de Chr. Geref. Kerk in Nieuwe Pekela.
Mozes hoort bij God. Wij mogen ook bij God horen. Mozes had een banier. Wij hebben vlaggen.
De aanvang is 19.00 uur en het duurt tot uiterlijk 20.00 uur. Alle ouders en kinderen zijn van
harte welkom.
Regel van de week
39 Ruim je eigen rommel op want een nette school is top.
40 Wandelen in de gang dat weten wij allang.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 6 oktober.
Met vriendelijke groet, mede namens het team.
Anne Tol

