NIEUWSBRIEF 10 mei 2021

Beste ouders en verzorgers,
De meivakantie is alweer voorbij, we hopen dat u/jullie met de kinderen een fijne tijd
gehad hebben en uitgerust zijn om de laatste periode van het schooljaar alweer in
te gaan. We starten met een korte week want donderdag vieren we
Hemelvaartsdag, 40 dagen nadat Jezus is opgestaan waar we met Pasen aan
denken is Hij op een wolk naar de hemel gevaren. In de Bijbel in het boek
Handelingen 1vers 9 staat het zo staat het zo: Toen hij dit gezegd had, werd hij voor
hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer
zagen. Wil je het verhaal zelf horen en zien, klik dan op deze link er is een filmpje over
het verhaal gemaakt. https://www.youtube.com/watch?v=bkNkAyn514g

Het lied van de maand Van A tot Z uit opwekking voor kinderen 241
A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuel, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

Van A tot Z (refrein)
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
M van Messias
N is van Ned'rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild
(refrein)
T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
https://www.youtube.com/watch?v=uCjB8cqlKds
Zending
Elke maandag staat er een spaarpot in de klas voor de zendingsprojecten.
Groep 1 t/m 4 spaart voor de sponsorkinderen van Compassion, de groepen 5 t/m 8
sparen voor de Stichting Vrienden van Zjitomir.
Schoolgebedsgroep
Ook al gaat het schoolgebed op school niet door, er wordt wel gebeden voor de
school! Heeft u gebedspunten of vragen mail gerust naar Ronella Aantjes jankeesronella@live.nl of Judith den Hartog judithhak@hotmail.com

Personeel
Wij feliciteren meester Jesse de Bruijn (groep 8) van harte met zijn benoeming als
directeur van de Ichtusschool in Hardinxveld Giessendam per 1 augustus. Natuurlijk
vinden we het jammer dat hij bij ons vertrekt en gaan we hem zeker missen, maar
we gunnen hem deze stap in zijn ontwikkeling!
Juf Dieuwertje feliciteren we met de zwangerschap van haar 3e kindje. Zij hoopt in
juni met verlof te gaan. We wensen haar Gods nabijheid en zegen!
Juf Marije hoopt probeert komende weken langer voor de groep te staan. We
hopen dat het herstel verder doorzet.
Gymlessen groep 5 t/m 8
Vanaf morgen, 11 mei, starten de gymlessen voor groep 5 t/m 8 weer ’s middags
De TSO wordt weer volledig gedaan door de pedagogisch medewerkers en
onderwijsassistenten.
Schoolfruit
Het gratis schoolfruit project gaat door t/m de week van 31 mei. Dit betekent dat we
wekelijks 3 stuks groenten- en fruit ontvangen voor elke leerling vanuit het Europees
Schoolfruit project. Komende week krijgen de kinderen watermeloen, snacktomaatje
en worteltjes!
Afspraken rondom een evt. besmetting corona
We vragen u ons, als school(leerkracht en evt. directie) op de hoogte te houden bij
een besmetting of positieve uitslag na testen op corona in het gezin. Iets wat tot nu
toe steeds gebeurt is, dank daarvoor! Mocht er een besmetting van een leerkracht
of leerling bekend zijn dan stellen we de ouders van betreffende groep op de
hoogte, ook over het evt. in quarantaine gaan van de groep.

Schoolmaatschappelijk werk/Sociaal team
In deze bijzondere tijd begrijpen we dat u vragen heeft, tegen dingen aan loopt of
zorgen heeft rondom de opvoeding, het eten, slapen en wel/niet spelen van uw
kind(eren). Weet dan dat u gerust contact op kunt nemen met Isalotte van den
Heuvel, onze schoolmaatschappelijk werker. Zij is telefonisch en via de mail te
bereiken. Mail i.vandenheuvel@sociaalteamsliedrecht.nl Mobiel: 06-89990873

