NIEUWSBRIEF 20 MEI 2021
Beste ouders en verzorgers,
Vandaag krijgt u een nieuwsbrief met informatie over activiteiten komende dagen
en weken, aandacht voor het schoolplein en de zijstraat, een felicitatie, een
verandering en Pinksteren. Hieraan merken we dat de laatste maanden van
cursusjaar 2020-2021 aangebroken zijn.
Schooltijden groep 5 t/m 8 op vrijdag!!!
Vanaf morgen vrijdag 21 mei gaat de zomerschooltijd voor alle leerlingen van groep
5 t/m 8 weer in. Dit betekent dat de leerlingen tot de herfstvakantie op vrijdag om
12.30 uur uit zijn. Een lunchpakket is dus vanaf morgen niet meer nodig!
Verkeerslessen
Morgen en volgende week zijn er weer praktische verkeerslessen op het schoolplein
en rond de school, de leerkrachten van de groepen 1 t/m 5/6 hebben u hiervan op
de hoogte gebracht via Parro.
Sportdag
Woensdag 26 mei gaat de geplande sportdag voor groep 5 t/m 8 niet door. De
maatregelen die gelden rondom het coronabeleid laten dit jammer genoeg nog
niet toe. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben deze dag gewoon les. Leerlingen
van groep 1 t/m 4 hebben deze morgen vrij!!
Schoolfruit
De laatste week van de levering schoolgroente- en fruit is 31 mei t/m 4 juni. Wij
vragen u na die week uw kind(eren)op woensdag en vrijdag groenten en/of fruit
mee te geven als tussendoortje. Meer dagen mag altijd
Watertap
Vanuit subsidie gezonde school hebben we een watertap op het schoolplein laten
plaatsen. Dit betekent dat leerlingen(bij warm weer)in de pauzes hun lege flesje of
beker kunnen vullen.
Muziek
GEFELICITEERD!
Met een muzikale inzending voor de campagne ’50 Dagen Muziek’ heeft juf Allian
gratis muziekworkshops gewonnen voor onze school. De workshop wordt verzorgd
door een Vliegende Brigadier (vakleerkracht muziek) van Méér Muziek in de Klas.
Dit muziekmoment komt op onze website https://50dagen.meermuziekindeklas.nl/ te
staan en wordt op deze manier onderdeel van het muzikale cadeau voor Koningin
Máxima haar 50ste verjaardag.

Kinderen na schooltijd opwachten in de C.M. van Reesstraat
Beste ouders en verzorgers, sinds dit jaar komen er meerdere (onderbouw)groepen
na schooltijd via de uitgang aan de C.M. van Reesstraat naar buiten. I.v.m. privacy
van de bewoners willen we u vragen zeker op 1,5 m afstand van de huizen te
wachten op uw kind(eren). Dank voor uw begrip!
Regels schoolplein
We maken u en jullie erop attent dat het schoolplein na het sluiten van het hek
verboden is voor onbevoegden. Dit betekent dat er ’s avonds, in het weekend én in
de vakanties niemand op het schoolplein mag komen zonder toestemming van de
directie. Dank voor u en jullie begrip!
Peuteropvang Eigenwijs
Vandaag is vanuit Eigenwijs onderstaand bericht gedeeld met ouders die
peuteropvang afnemen op onze school.
In goed overleg met de directie van de Oranje-Nassauschool, mevr. Carin van den
Herik hebben we besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar(augustus
2021)de peuteropvang op deze locatie te beëindigen.
Na de zomervakantie zal WASKO kinderopvang naast de BSO en TSO ook
Peuteropvang aanbieden.
Wij danken Harold en Nely Verloop en de medewerksters van Eigenwijs voor de
goede samenwerking afgelopen jaren en wensen hen Gods zegen in hun werk voor
de toekomst.
Pinksteren
Komende zondag vieren we het Pinksterfeest nadat we 10 dagen geleden
Hemelvaart mocht vieren.
Liedje: Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest

Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest
Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen. https://www.youtube.com/watch?v=rPTp7yMQEzE
Deze verhalen staan in de Bijbel in Handelingen 1 en 2.
Handelingen 1: 9
Hierna zagen ze hoe Hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk en ze
zagen Hem niet meer. 10 Ze bleven naar de lucht staan staren. Plotseling stonden er
twee mannen in witte kleren bij hen. 11 Ze zeiden: "Mannen uit Galilea, waarom
staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is
weggegaan naar de hemel. Op dezelfde manier zal Hij weer terugkomen."
Handelingen 2 de Heilige Geest komt
1 Op het Pinksterfeest waren ze allemaal bij elkaar. 2 Plotseling was er een geluid
alsof er een stormwind door het hele huis waaide. 3 En er waren een soort van
vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. 4 En ze
werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te
spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf.
5 In Jeruzalem woonden godsdienstige Joden uit alle volken van de wereld. 6 Toen
ze het geluid hoorden, kwamen ze allemaal kijken. En ze waren heel verbaasd. Want
iedereen van al die verschillende volken hoorde de twaalf apostelen in zijn eigen
taal spreken. 7 Stomverbaasd zeiden zij: "Die mannen daar zijn toch allemaal
Galileeërs? 8 Hoe kan het dan dat we hen in onze eigen taal horen spreken? 9 Want
we zijn hier met Parten, Meden, Elamieten, bewoners van Mesopotamië, Judea,
Kapadocië, Pontus, Asia, 10 Frygië, Pamfilië, Egypte en de streken van Lybië bij
Cyrene, en Romeinen, Joden en mensen die zich tot het Joodse geloof hebben
bekeerd, 11 Kretenzers en Arabieren. En we horen allemaal die mannen daar in onze
eigen taal vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan."

