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Kunt u zich dat voorstellen: vier groepen die bezig zijn met de
dagopening. Uit elk lokaal klinkt een andere psalm. Gek genoeg
klinkt dat niet eens zo heel vreemd. Misschien een
opmerkelijke gedachte, maar we weten dat God vanuit Zijn
hemel ons ziet en hoort. Eerbiedig bedenken we dat God niet
alleen ons hoort, maar ook ons hart ziet. Is dat dan met elkaar
in overeenstemming? In het oude testament moeten de
profeten de Israëlieten het vaak laten horen: De Heere God ziet
dat het hart niet(boos) in overeenstemming is met wat ze doen.
We zien ook op school, dat wij en onze kinderen geneigd zijn
tot het kwade, maar we mogen ook laten horen, bijvoorbeeld
in de dagopening, dat er hoop is door Gods genade. Een
boodschap die doorklinkt in onze vertellingen, maar ook in de
gesprekken die we met elkaar mogen hebben. Tijdens de laatst
gehouden studiedag op 31 januari hebben we als team
nagedacht over de vraag: Hoe laat je zien dat je een christelijke
leerkracht bent? Mooi dat je daar iets van terug ziet in reacties
van kinderen. Onlangs zei de leerkracht van groep 2 tegen een
jarige leerling: Nu ben jij de belangrijkste vandaag! Maar ze
werd gecorrigeerd door een andere leerling die zei: Nee juf, De
Heere Jezus is de belangrijkste. Dat zijn de mooiste momenten
op school.
Meester Roodbeen

Data 2018-2019
15 februari
18 en 19 februari
28 maart
29 maart

1e rapport mee
Contactavonden
18.00-20.00 Projectavond
Gebedskring voor de
school

Lief en leed
Bij de familie Van de Klippe is op 28 januari een dochter
geboren. Olivia is het zusje van Joëlle uit groep 2. Bij de
familie Klijnsmit is een dochter geboren. Zij heet
Zippora. Zippora is het zusje van Manoach (groep 2) en
Jozuah (groep 1b). Vanaf deze plaats feliciteren wij hen
en wensen hen toe dat Olivia en Zippora mogen
opgroeien tot eer van hun Schepper: Elk die Hem vrees,
hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan
deelgenoot” (psalm 115).

Welkom
In groep 1b zijn vorige week maandag Boaz Pluimers, Herbert Vierbergen en Linde Barten erbij gekomen. We heten jullie
van harte welkom en wensen jullie een fijne en gezegende tijd toe bij ons op school!

Rapporten en contactavonden
Aanstaande vrijdag krijgt uw kind zijn/ haar rapport mee. Op maandag 18 en dinsdag 19 februari zijn er weer
contactavonden. Vandaag krijgt uw kind het briefje mee met daarop de tijd(en) waarop u op school verwacht wordt voor
een gesprek. Tijdens de contactavonden zal de verkooptafel van Woord en Daad er ook weer staan, bij hoofdingang
tegenover het lokaal van groep 8. Van harte aanbevolen!
Op maandagavond zijn Schoolmaatschappelijk werk en de Jeugdverpleegkundige ook aanwezig.

Spaart u mee…?
We zijn bijna door onze voorraad lege wc-rolletjes heen.
Helpt u mee deze voorraad weer aan te vullen? Lege
rolletjes mogen bij de leerkrachten van groep 1 en/of 2
worden ingeleverd. Alvast bedankt!!

Project
Na de voorjaarsvakantie willen we starten met ons
tweejaarlijkse project.
Het project zal gaan over het thema:

Kunst in de klas
Ede Doet/ Bennekom Doet
In week 13 (25 - 29 maart) zullen de waardecheques van €
7,50 weer worden bezorgd. Doneert u (weer) mee voor
ons schoolplein. Dit is de laatste ronde dat we mee
kunnen doen!! We hebben al 1972,= opgehaald met deze
cheques. Heel fijn!

Dit mede naar aanleiding van een aantal workshops die
gegeven worden o.l.v. Evelien Kieskamp. Iedere groep zal
in drie sessies een eigen kunstwerk maken, wat natuurlijk
ook op de projectavond getoond gaat worden.
Het is fijn als er ouders zijn die mee willen/ kunnen
helpen bij deze workshops. Hierover kunt u meer lezen in
de bijlage.
Verder gaat iedere groep een keer op excursie, o.a. naar
het Kröller-Müller museum.
Daarnaast gaat we zelf aan de slag met dit thema.
Voor u als ouders is het belangrijk om de projectavond in
uw agenda te zetten! Deze wordt gehouden op D.V.
donderdag 28 maart van 18.00 – 20.00 u. Op deze avond
kunt u in iedere groep het werk van de leerlingen
bewonderen.
In de komende nieuwsbrieven zullen we u verder op de
hoogte houden van de activiteiten rondom het project.

School niet bereikbaar?
Bij telefonische onbereikbaarheid van school en tijdens de
vakantie kunt u het volgende nummer bellen:
Meester Roodbeen: 06-29556198

Bijbelrooster

Prikbord
Nieuws van Bakkerij Veldheim (Adullam) te Ede, klik hier

Week 7
Groep 3 t/m 8
Week 8
Groep 3 t/m 8

Wonderen Luk 4:31-41/ Luk 5:1-11/
Luk 7:18-35
Problemen om de sabbat Luk 6:1-5/
Luk 6:6-11/ Joh 5:1-30

