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Beste ouders en verzorgers,
Bovenstaand citaat kwam ik tegen op Instagram en wil ik graag delen, zo
belangrijk……..al geldt dit natuurlijk niet alleen voor vaders, ook voor moeders😉
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”
Schoolgebed
Woensdag 3 juli 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)

Lied van de maand: Gebed om zegen
Aan het einde van het schooljaar is het mooi om elkaar Gods zegen toe te zingen
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=UGvp1ysgH_8 lied 710 opwekking
Inloopmorgen vrijdag 21 juni
Vrijdagochtend 21 juni bent u van 8.30 uur-9.00 uur welkom in de groep van uw
kind(eren) om het werk van de afgelopen periode te bekijken.
Extra pleinspelen dinsdag 25 juni
Dinsdag 25 juni worden er op het schoolplein pleinspelen gehouden vanaf 15.15 uur.
Alle kinderen zijn weer van harte welkom!

Baggerfestival
De groepen 6 t/m 8 doen mee met activiteiten voor scholen tijdens het baggerfestival.
Meer informatie hierover ontvangt u van de leerkracht van uw kind(eren). Parkeren in
de Merwestraat vrijdag 28 juni lukt vanaf 13.00 uur niet meer i.v.m. festiviteiten is de
Merwestraat afgezet.
Studiemiddag 1 juli
Maandag 1 juli hebben de leerlingen les tot 11.45 uur i.v.m. een studiemiddag van de
leerkrachten.
Schoonmaakavond 2 juli
Dinsdagavond 2 juli nodigen we u allemaal uit mee te helpen met de jaarlijkse
schoolschoonmaak. Vanaf 18.30 uur – 19.30 uur wordt in de groep van uw kind(eren)
de kasten, tafels en het spelmateriaal schoongemaakt, daarbij kunnen we echt niet
zonder uw hulp!

MR vergadering
Dinsdag 2 juli is de laatste MR vergadering van dit schooljaar. We nemen afscheid van
Saskia Terlouw nu haar jongste dochter Ruth, groep 8, de school verlaat. We willen haar
als team, GMR en MR bedanken voor het meedenken en adviseren en het nemen van
grotere besluiten zoals bijv. het continurooster. We wensen Saskia, haar man en Ruth en
Eva Gods zegen, nabijheid en gezondheid toe in de toekomst.
Rapport
Vrijdag 5 juli ontvangen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun rapport, de kleuters krijgen
het plakboek mee naar huis. Deze dag ontvangt u ook de formatie op papier, de
leerlingen horen deze dag wie hun leerkracht(en) in het nieuwe cursusjaar zal (zullen)
zijn. Dinsdagochtend 16 juli brengen de leerlingen een bezoekje aan de nieuwe groep
en leerkracht.
Juffen en meesters verjaardagen dag
De juffen en meesters van groep 1 t/m 8 vieren vrijdag 12 juli verjaardagen dag

Gesprekken met leerkrachten
Heeft u aan het einde van dit schooljaar behoefte aan een gesprek met de leerkracht
van uw kind(eren) dan is daar in de week van 8 t/m 12 juli gelegenheid voor. Mail dan
de leerkracht om een afspraak in te plannen!
Spelmorgen met opa’s en oma’s groep 8
Donderdagochtend trotseerden veel opa’s en oma’s van de leerlingen van groep 8
het slechte weer om door hun kleinkinderen bedachte spelletjes op school te komen
spelen, het was een fantastisch gezellige ochtend met elkaar!

NK school Volleybal 3e prijs voor groep 6
We feliciteren Evi, Jiska, Rosanne, Lieke en Elijah met hun 3e plaats op het Nederlands
kampioenschap schoolvolleybal, super knap gedaan!

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. Zij zit komende weken in het
schoolhuis, Merwestraat 18, u kunt daar via de achterdeur naar binnen.
Wilt u haar op een ander tijdstip spreken, mail haar voor een afspraak:
b.kaai@sociaalteamsliedrecht.nl

Warme weer !!
Voor volgende week wordt zeer warm weer opgegeven. Wilt u uw kind(eren)een
flesje water meegeven, insmeren en evt. een pet mee geven voor in de pauze.
Continurooster
In de volgende nieuwsbrief (juli)ontvang u nieuws over het continurooster waar we
vanaf de eerste schooldag van het nieuwe cursusjaar mee starten. Er komt een
rooster wanneer welke groep de lunchpauze heeft, ook het gymrooster voor groep 3
t/m 8 zal daarin vermeld staan.
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.
Overblijffeest!
Voor de kinderen die regelmatig overblijven uit de groepen 1 t/m 4 is dit feest op
dinsdag 2 juli. Voor de kinderen die regelmatig overblijven uit de groepen 5 t/m 8 is
het feest op donderdag 4 juli. Bekijk voor meer info het Parro bericht van maandag
17 juni.

