Nieuwsbrief nr. 6 – Februari 2020
Nieuws uit de school
Nieuwsbrief op de website
Iedere maand plaatsen we onze nieuwsbrief ook op
de website. Persoonlijke zaken en namen zijn hier uit
weggelaten!
Open dag op school
Afgelopen woensdag hadden we de open dag op
school. Diverse ouders kwamen ’s morgens en ’s
avonds de school binnen om kennis te maken en de
sfeer te proeven.
Mocht u nog een aanmeldformulier nodig hebben,
deze is te vinden op de site van de school of af te
halen bij onze administratie!

STIB in de school
Het wijkteam van de gemeente houdt regelmatig
spreekuur in de scholen. Heeft u een vraag vanuit de
thuissituatie, een zorg of uitdaging? Maak gerust een
afspraak of loop binnen.
Donderdagmiddag 6 februari: Regenboog, Ingen.
Donderdagmiddag 13 februari: Sterappel
Donderdagmiddag 20 februari: EHS
Contactpersoon: Bianca Tofohr, E: btofohr@buren.nl
Zendingsgeld
Iedere maandag sparen we zendingsgeld op school.
Deze periode is dat voor stichting Timotheos. Zij
ondersteunen verschillende mooie projecten in
Malawi. Ook onze schoenendozen zijn onderweg naar
kinderen in Malawi. Van harte aanbevolen.
Tot slot
In deze weken merken we dat de griep ook de school
niet voorbij gaat. Diverse kinderen waren of zijn ziek
en ook collega’s moesten zich ziekmelden. Ook horen
we van ziekte en zorg onder ouders of in families.
Weet dat u in tijden van zorg of verdriet altijd mag
komen bij ons hemelse God, waarvan de
psalmdichter zegt:
‘Wie God aanroept in de nood,
vindt Zijn gunst oneindig groot!’
Denkt u er aan dat de kinderen op vrijdag 21 februari
vrij zijn? Na de voorjaarsvakantie begroeten we de
kinderen graag weer op maandag 2 maart!
Een hartelijke groet, namens de collega’s,
J. Teeuw
Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV
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Maandkalender
Za 1 feb
Zo 2 feb
Ma 3 feb

Di 4 feb
Wo 5 feb
Do 6 feb
Vr 7 feb
Za 8 feb
Zo 9 feb
Ma 10 feb
Di 11 feb
Wo 12 feb
Do 13 feb
Vr 14 feb
Za 15 feb
Zo 16 feb
Ma 17 feb

Di 18 feb
Wo 19 feb
Do 20 feb
Vr 21 feb
Za 22 feb
Zo 23 feb
Ma 24 feb
Di 25 feb
Wo 26 feb
Do 27 feb
Vr 28 feb
Za 29 feb

Stages
Gr. 3-4: ps. 48 vers 6
Gr. 5-8: ps. 65 vers 1
Instroom nieuwe leerlingen

Gr. 3-4: ps. 121 vers 4
Gr. 5-8: ps. 67 vers 1

Gebedskring op school

Gr. 1-2: ps. 136 vers 1
Gr. 3-4: ps. 117 vers 1
Gr. 5-8: ps. 99 vers 2
Instroom nieuwe leerlingen

Studiedag personeel.
Leerlingen vrij.

Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie

Onderwijs in het nieuws
U zult het vast wel meegekregen hebben: er
wordt op het moment volop gestaakt in het
onderwijs. Personeelstekorten, werkdruk en
salariëring zijn aanleiding om het werk neer te
leggen. Onze school is deze dagen gewoon
open en we staan voor de leerlingen klaar.
We hebben een prachtig vak! Zeker, het is
soms pittig en er komt veel op ons af. Maar
we mogen ook onze zegeningen tellen en
genieten van de vele mooie momenten met
de kinderen, met elkaar als collega’s en met u
als ouders en verzorgers.
Mogen we u wat vragen? Wilt u (blijven)
bidden voor onze school, voor de kinderen en
voor de leerkrachten?
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