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Beste ouders,
Voelbaar als een windvlaag
Soms, zomaar onverwacht,
voel je een hand op je schouder,
zie je ogen vol begrip,
terwijl je net gedacht had
dat niemand je begreep.
Het is als een streepje zonlicht
achter een donkere wolk.
Het geeft een beetje hoop.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God, lijkt het wel.
Tenminste, iets in die geest….

Soms, als alles tegenzit
en je niet weet wat je moet,
Word je getroffen door iets
wat speciaal op jou lijkt te slaan;
een opmerking, een regel, een lied
waarmee je verder kunt.
Het wijst een weg
Die jij nog niet gezien had.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God, lijkt het wel.
Tenminste, iets in die geest…
Soms weet je het zeker:
dat is geen toeval meer.
Maar veel vaker twijfelde je:
was dat nou God of niet?
Want God is zo ongrijpbaar.
Voelbaar als een windvlaag
die de wolken uit één blaast
en je lucht en licht geeft.
Hij geeft houvast.
Soms, even, voel je het.
Dan merk je iets van Zijn Geest…
Komend weekend mogen we het Pinksterfeest vieren...
Daarom: soms, even, voel je het. Dan merk je iets van
Zijn Geest.
Personeel
Fijn nieuws voor meester Henk en
zijn gezin. Riemke is in blijde
verwachting van een tweeling. Van
harte gefeliciteerd en we wensen
Riemke een goede zwangerschap toe.

Verkeersexamen
Afgelopen woensdag, 16 mei, zijn
alle kinderen van groep 7 geslaagd
voor het praktische
verkeersexamen. Voor de vakantie
waren ze al geslaagd voor het
theoretische examen. Allemaal van
harte gefeliciteerd met jullie
diploma en veel veilige
fietskilometers toegewenst!
Cito eindtoets groep 8
De kinderen van groep 8 hebben het goed gedaan
bij de Cito-eindtoets. Ze hebben stuk voor stuk laten zien wat ze in zich hebben zitten. Goed gedaan
allemaal! Natuurlijk zijn we als school ook blij, dat
we opnieuw ruim boven het landelijk gemiddelde
scoren!

Schoolreisje
In de groene kalender staat, dat op vrijdag 8 juni
groep 1 t/m 6 op schoolreis gaat. Dit staat verkeerd.
Groep 3 t/m 8 gaat op 8 juni op schoolreis en de
kinderen van groep 1/2 gaan, in tegenstelling wat in
de groene kalender staat, een week later op 15 juni
op schoolreis.
De kinderen gaan naar de volgende bestemmingen:
Groep 0/1&2 naar Pukkemuk in Dongen
Groep 3 t/m 6 naar Julianatoren in Apeldoorn
Groep 7/8 gaat naar Drievliet in Rijswijk.
De kosten van het schoolreisje voor groep 1 en 2
zijn
€ 25,00
De kosten van het schoolreisje van groep 3 t/m 8
zijn € 27,00 per kind.
Het innen van het schoolreisgeld wordt gedaan op
dinsdag 5 en woensdag 6 juni. Op die dagen staat de
OC bij het keukentje om het schoolreisgeld te
innen van de diverse groepen.
Gezien de uitkomst van de enquête hebben we als
team het volgende besloten: Als de lunch bij het
boeken van de schoolreis bij de prijs inbegrepen is,
dan maken we daar uiteraard gebruik van. Als de
lunch apart bijgeboekt moet worden, dan zullen we
dat in het vervolg niet meer doen. Dit jaar zit voor
groep 1 t/m 6 de lunch bij de prijs inbegrepen en bij
groep 7/8 niet. Dit betekent dus, dat groep 7/8
zelf een lunchpakket mee neemt.
Verdere informatie over de schoolreis krijgt u in de
volgende nieuwsbrief.
Z.O.Z.

Mei-fair
U heeft voor de vakantie een aparte brief met informatie over de Mei-fair ontvangen. We hopen op een
mooie dag met elkaar.
Houdt u er rekening mee dat deze dag de kinderen,
zoals vermeld in de groene kalender, om 12.00 uur uit
zijn?
Nieuwe luizenmoeder
Na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis
gecontroleerd. We zijn op zoek naar een nieuwe
luizenmoeder die daar bij wil helpen. Wilt u zich
hiervoor opgeven bij Alexandra Schep (klassenmoeder
van groep 8) of bij meester Henry? Alvast hartelijk
bedankt voor uw opgave!
Agenda
21 mei Tweede pinksterdag. Kinderen vrij
24 mei Mei-fair van 16.00 tot 19.00 uur. Kinderen zijn
om 12.00 uur uit.
28 mei Start avondvierdaagse
Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

