NIEUWSBRIEF JUNI 2020

Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen weekend mochten we het pinksterfeest vieren, vooral tijdens deze dagen
denken we eraan dat Jezus na Zijn Hemelvaart, de Trooster of Heilige Geest naar de
aarde heeft gestuurd. Deze Trooster wil zorgen voor liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en geduld in je hart.
In deze tijd waarin het virus Covid 19 ons leven voor een groot deel beheerst of
beheerste doordat heel veel opeens niet meer kon, we misschien te maken kregen
met ziekte of zieken in onze naaste omgeving, kan angst of onrust ons leven
beheersen. Wat is het een troost wanneer we dan rust en vrede mogen ervaren door
de hulp van de Trooster, Hij neemt niet alle moeite, zorg en verdriet weg, maar we
mogen onze onrust en moeite wel bij Hem brengen door te praten met God, dat
noemen we ‘bidden’

In deze nieuwsbrief zetten we de afspraken nog even voor u op een rij nu we weer
volledig open gaan en we a.s. maandag met alle leerlingen mogen starten.
-De inloop is van maandag t/m vrijdag voor alle leerlingen van 8.20 uur - 8.40 uur
-Kleuters gaan door de hoofdingang naar binnen
-Groep 1d gaat door de zij ingang aan de C.M. van Reesstraat naar binnen, deze
jongste kleuters mogen binnen gebracht worden.
-we desinfecteren onze handen als we binnenkomen en naar huis gaan.
-de pedagogisch medewerkers vangen de kinderen in de lunchpauze op.
Als we naar huis gaan is de volgorde op
maandag, dinsdag en donderdag:
Kleuters gaan om 14.25 uur naar buiten
Groep 3 t/m 5 gaat om 14.30 uur naar buiten
Groep 6 t/m 8 gaat om 14.35 uur naar buiten
Woensdag en vrijdag
Kleuters naar buiten om 12.25 uur
Groep 3 t/m 5
om 12.30 uur
Groep 6 t/m 8
om 12.35 uur

Met opmerkingen [CvdH1]:

Lied van de maand
Ik wens jou een dak boven je hoofd
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kan, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou mooie volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
ik wens je vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan jouw hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen die jij leeft
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Trinity https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM
Zending
Ook in de landen waar Sheisy, Yeilin en Jefferson wonen, de Compassion kinderen
die wij als groepen 1 t/m 4 sponsoren, heerst het Coronavirus. We willen hen niet
vergeten, nemen jullie de maandagen weer zendingsgeld mee? De spaarpot staat
klaar!
Mercy ships
Juist in deze tijd is het werk van Mercy Ships, waar de leerlingen van groep 5 t/m 8
voor sparen, zo belangrijk. In de landen waar gewerkt wordt is er dringend behoefte
aan beademingsapparatuur en beschermingsmateriaal. https://www.mercyships.nl

Inloopochtend
De inloopochtend van 12 juni gaat deze keer niet door
Studiewerkmiddag
Maandag 22 juni hebben de leerkrachten een studiewerkmiddag, de leerlingen zijn
vanaf 12.30 uur vrij.
Juffen -en meesters dag
één keer in het jaar vieren alle juffen en meester hun verjaardag, dit jaar is dat op 3
juli i.p.v. 10 juli zoals in de jaarkalender vermeld.
Schoonmaakavond
Meer over deze schoonmaakavond van 30 juni hoort u binnenkort.
Schoolmaatschappelijk werk
Onze schoolmaatschappelijk werker , Isalotte van den Heuvel, is te bereiken op het
mailadres i.vandenheuvel@sociaalteamsliedrecht.nl
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