NIEUWSBRIEF – MEI 2019

Beste ouders en verzorgers,
Het is lente, en dat is buiten volop te zien, de bomen krijgen blad en sommigen staan
nu prachtig in bloei! De meivakantie is voorbij, weken waarin we mochten vieren en
herdenken.
Zending
Elke maandagochtend staan er spaarpotjes in de klassen, de groepen 1 t/m 4
sponsoren “Compassion” kinderen en de groepen 5 t/m 8 sparen voor “House Jemima”
Dinsdag 19 mei bracht oud-leerling Jurgen Kraaijeveld een bezoekje aan groep 5 en
aan groep 6/7. Hij hoopt in mei, als stageproject, met 15 andere leerlingen en twee
begeleiders vanuit de Calvijn -Hardinxveld-Giessendam naar Roemenië af te reizen.
Ze gaan zich daar inzetten voor arme families onder de zigeunerbevolking. De
Roemeniëreis is voortgekomen uit het project ‘persoonlijke vorming’. De slogan van dit
project is: ‘Laat jezelf en een ander stralen’. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze
hun talenten, sterke eigenschappen en kwaliteiten in Roemenië zullen ontwikkelen en
inzetten. Ze gaan daar voedselpakketten maken en uitdelen en meebouwen aan een
nieuw huis en ze zullen zich inzetten voor een onvergetelijke middag voor de kinderen.
Van Jurgen wordt verwacht dat hij € 500,- ophaalt voor dit project. Wij hebben
besloten om het zendingsgeld van genoemde groepen tot de meivakantie voor dit
doel te bestemmen om Jurgen deels te steunen het bedrag bij elkaar te krijgen.
De leerlingen van groep 5 en 6/7 hebben bij elkaar het prachtige bedrag van €100,00
opgehaald voor het project van Jurgen, dank jullie wel voor je inzet!!
Lied van de maand: Kom tot de Vader
Dit lied past goed na Pasen als lied van troost, genade en liefde. “Omdat Hij van je
houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon”. Een mooie boodschap om aan onze kinderen mee te
geven.
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt.
https://www.youtube.com/watch?v=s5fSwn3wTU0 opwekking 599

Schoolgebed
Woensdag 8 mei is er weer bidden met ouders in het technieklokaal vanaf 8.30 uur.
Hartelijk welkom om mee te bidden voor leerlingen , ouders en leerkrachten van de
school. Voor de kleintjes is er opvang!
Bidden voor ouders
Wat we graag willen doen is gebed aanbieden voor wie daar behoefte aan heeft. Dit
zal zijn op de eerste vrijdagmorgen van de maand om 8.45 uur in de techniekruimte.
Zit je in een situatie waarvoor gebed gewenst is dan ben je van harte welkom! Ronella
Aantjes( moeder van Jelte groep 4 en Ninthe groep 1/2b) jankees-ronella@live.nl en
Judith den Hartog (moeder van Mats groep 3/4 en Isalin groep 1/2a)

Personeel
Juf Klazien (groep 3/4)start deze week met 2 ochtenden voor de groep, we zijn
dankbaar dat er voortgang in het herstel van haar gebroken bovenarm is en zij weer
start met lesgeven voor de groep!
Juf Jacqueline de Boon zal komende weken voor diverse groepen staan, fijn dat herstel
na haar val vorig schooljaar, ook bij haar doorzet.
Studiemiddag 21 mei
Dinsdag 21 mei zijn de leerlingen van groep 1t/m 8 vanaf 13.45 uur vrij i.v.m. een
studiemiddag voor de leerkrachten, we vervolgen onze gezamenlijke studie over
eigenaarschap.
Wilt u uw kind(eren) een lunchpakketje meegeven, de leerlingen eten o.b.v. de
leerkrachten in de groep.
Groenten- en fruitdagen
Het aanbod van schoolfruit vanuit het Europeesschoolfruit programma is weer voorbij
en daarom wij vragen u vriendelijk uw kind(eren) elke woensdag en vrijdag groenten of
fruit mee te geven als tussendoortje!
Sport
Voor – en in de vakantie zijn er diverse sport activiteiten geweest, mooi te zien dat er
veel leerlingen van onze school zo actief bij de volleybal, voetbal, korfbal en
zwemwedstrijden betrokken waren! Deze week kunnen leerlingen zich nog opgeven
voor de Lenteloop.
De avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden van 21 t/m 24 mei, een poster met meer
informatie hierover hangt op in de school.
Sportdag !!!!
De geplande sportdag 22 mei gaat door omstandigheden op diverse scholen niet
door. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben deze dag gewoon les, de groepen 1 t/m
4 hebben deze dag vrij!
Pleinspelen 2019
Ook dit jaar zal het SOJS naar ons schoolplein toekomen voor de pleinspelen, omdat
de spelen in een ander jasje zijn gestoken is ook de naam veranderd: van Schoolplein
naar Challengeplein heet het nu. Hieronder vindt u de data van deze spelen:
Vrijdag 10 mei
Dinsdag 21 mei
Vrijdag 7 juni

15.15 uur –16.30 uur
13.45 uur - 15.00 uur
14.00 uur –15.15 uur

Schoolmaatschappelijk werk
Elke donderdagochtend van 8.30 uur-9.30 uur is onze schoolmaatschappelijk werker
Barbera Kaai aanwezig . U kunt met u vragen over uw kind(eren) m.b.t. opvoeden,
spelen, slapen, gedrag of anders bij haar terecht.
Wilt u haar op een ander tijdstip spreken, mail haar voor een afspraak:
b.kaai@sociaalteamsliedrecht.nl
Buitenschoolse Opvang Wasko
In hun ruimte boven in de school wordt op maandag t/m vrijdag opvang geboden
voor- en na school door twee vaste medewerkers: Ilonka en Annelies.
Mocht u daar nu gebruik van willen maken, loop even langs bij de BSO of neem
contact op met Lisette Kok 06-23678850 of via l.kok@wasko.nl
Continurooster
In het nieuwe schooljaar komt er een continurooster op school. Ook daar zullen wij,
WASKO ons aan gaan passen. U kunt dan gebruik maken van opvang van 14.30 u. –
16.00 u. of van 14.30 u. – 18.00 u.en natuurlijk op woensdag en vrijdag vanaf 12.30
u. – 16.00 u. of 12.30 u. – 18.00 u. U ziet veel mogelijkheden ook in de toekomst.

