
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief – November 2021 
 

 

 

We plaatsen onze nieuwsbrief ook op de site van 

de school. Persoonlijk zaken zijn hier uit 

weggelaten.  

 

 Dankdag 

As. woensdag hopen we dankdag te hebben. Het 

was de bedoeling, en daar zagen we met elkaar 

naar uit, dat we na lange tijd weer met alle 

kinderen naar de kerk konden gaan. Maar gezien 

de recente besmettingen kan dit helaas niet 

doorgaan. We hopen nu alleen met de groepen 5 

en 6 naar de dienst te gaan, met een aantal 

collega’s als begeleiders. De overige groepen 

volgen de dienst in de klas via de livestream.   

 

Het thema van de dankdag is ‘Dankend doorgaan’, 

n.a.v. Genesis 15. Het thema focust op het 

moment dat Noach, na ongeveer een jaar in de 

ark, weer naar buiten mag. Hij gaat niet gelijk 

puinruimen en bouwen, maar brengt een 

brandoffer om God te danken en zichzelf weer 

aan Hem toe te wijden. Hierin valt een mooie lijn  

te trekken naar de kinderen, die na het afgelopen 

jaar wel begrijpen hoe het is om beperkter te 

leven. Willen zij op dankdag, net als Noach, de 

Heere danken en (weer) helemaal voor God 

leven? Er is een liturgie gemaakt voor deze 

dienst, die ook op de website van de school te 

vinden zal zijn. We nodigen iedereen van harte uit 

om de dienst mee te beleven via de livestream 

van de Hervormde Gemeente in Lienden.  

 

 Actie voor Gevangenzorg 

Tot de kerstvakantie sparen we met ons 

zendingsgeld voor stichting Gevangenzorg. Op 5 

november hoopt dhr. Bert Teeuw op school te 

komen om daarover in diverse groepen wat te 

vertellen.  

Tevens hopen we in de komende weken een 

leuke verkoopactie te houden. De kinderen 

mogen speculaaspoppen verkopen voor het  

 

 

goede doel. Ieder kind krijgt een lijst mee, 

waarop het thuis en in de directe omgeving 

speculaaspoppen kan verkopen. Op de lijst staat 

verder alle info die nodig is.  

We hopen zo een mooie extra steentje te kunnen 

bijdragen voor het werk van Gevangenzorg!  

 

 Verder deze maand: 

 Op dinsdag 16 november is de school om 

12.00 uur uit voor alle leerlingen!  

 Op woensdag 24 november krijgen alle 

kinderen hun rapport mee naar huis.  

 Aansluitend zullen op 25 en 29 november de 

oudergesprekken plaatsvinden. U krijgt 

hiervoor t.z.t. de uitnodiging om via Parro in 

te schrijven.  

 

 Tot slot… 

Een hartelijke groet, namens alle collega’s,  

J. Teeuw 
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Maandkalender 

Zo 31 okt  
Ma 1 nov Gr. 3-5: ps. 93 vers 4 

Gr. 6-8: ps. 4 vers 4b 
Di 2 nov  
Wo 3 nov Dankdag 
Do 4 nov  
Vr 5 nov  
Za 6 nov  
Zo 7 nov  
Ma 8 nov Instroom nieuwe leerlingen 

Gr. 3-5: ps. 8 vers 4 

Gr. 6-8: ps. 15 vers 1 
Di 9 nov  
Wo 10 nov  
Do 11 nov  
Vr 12 nov  
Za 13 nov  
Zo 14 nov  
Ma 15 nov Gr. 3-5: ps. 48 vers 6 

Gr. 6-8: ps. 16 vers 6a 
Di 16 nov Werkmiddag – leerlingen vanaf 

12.00u vrij 
Wo 17 nov  

Do 18 nov  
Vr 19 nov  
Za 20 nov  
Zo 21 nov  
Ma 22 nov Instroom nieuwe leerlingen 

Gr. 3-5: ps. 64 vers 10 

Gr. 6-8: ps. 16 vers 6b 
Di 23 nov Binnenbrengmoment kleuters 

(onder voorbehoud) 

Wo 24 nov Rapporten mee ~ gr. 1 – 8 
Do 25 nov Rapportavond 1 ~ gr. 1 – 8 
Vr 26 nov  
Za 27 nov  
Zo 28 nov  
Ma 29 nov Rapportavond 2 ~ gr. 1 – 8 

Gr. 1-2: ps. 93 vers 4 

Gr. 3-5: ps. 66 vers 10 

Gr. 6-8: ps. 23 vers 1 
Di 30 nov  
Wo 1 dec  
Do 2 dec  
Vr 3 dec Sinterklaas  

 

 

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.  

 


