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Adoptie:
In schoolweek 29 & 30 hebben we € 38,35 opgehaald voor 2 adoptiekinderen.
Kind op maandag:
Adieu!
(week 31)
Handelingen 1:1-11
Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat de heilige
Geest bij hen zal komen. Nadat hij dat gezegd
heeft, gaat hij naar de hemel. De leerlingen
moeten niet naar de lucht blijven turen, hun
verhaal gaat nog verder.
Jij bent er ook bij
(week 32)
Handelingen 1:12-26, 2:1-13, 2:14-40
Nu Judas er niet meer bij is, zijn er nog maar elf
apostelen. De lege plaats wordt ingevuld door
Mattias. Als de leerlingen tijdens het Wekenfeest
bij elkaar zitten, gebeurt wat Jezus beloofd
heeft: de heilige Geest komt naar hen toe en
neemt hen mee. Het wordt een feest voor iedereen.
Regels van de week:

Deze nieuwsbrief is voor twee weken. Op dinsdag 26 mei verschijnt de volgende editie.
Mededelingen:
Voor de vakantie mochten we genieten van een heerlijke sportieve dag: de Koningsspelen. Deze dag is een groot succes geworden, mede namens de hulp van Handbalvereniging ‘Achilles’, hulpouders en leerlingen uit groep 7 en 8. Hiervoor dank!
Foto’s van de Koningsspelen zijn te vinden op de website en op de Facebook-pagina
van de school.
Volgende week staat er een leerkrachten spreekuur op het programma. Tijdens deze
middag kunt u een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Hierbij wordt u
gevraagd om zelf het gespreksonderwerp aan te dragen. Gisteren ontvingen alle leerlingen hiervoor een uitnodiging. Wanneer u deze uiterlijk woensdag inlevert, dan
krijgt u in het weekend via de mail bericht over het tijdstip waarop u wordt verwacht.
Vanwege Hemelvaartsdag zijn alle kinderen op donderdag 14 en vrijdag 15 mei vrij.
Deze week hebben we dus maar een korte schoolweek. Ook op maandag 25 mei is de
e
school gesloten, in verband met 2 Pinksterdag.
e
Aansluitend aan 2 Pinksterdag zijn de leerlingen uit groep 1 t/m 4 op dinsdag 26 mei
vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 worden
wel gewoon op school verwacht.
Dankzij de moederdagactie van Kleenex hebben alle leerlingen van de school een
mooi moederdagcadeau kunnen maken. Wanneer er zich geen andere acties voordoen, zal dit in de toekomst weer worden beperkt tot het maken van cadeaus in de
onderbouw (dit geldt dus ook voor vaderdag).
Reminders:
 Denkt u aan het inleveren van de strookjes (+geld) van de Avondvierdaagse?
De gesloten enveloppen kunnen worden gedeponeerd in de brievenbus van Gorinchem Beweegt (in de hal voor mijn kantoor). Inschrijven kan tot 15 mei!
 Maakt u ook het geld voor de schoolreis of het schoolkamp over? Voor de vakantie
heeft uw zoon/dochter hiervoor een nota ontvangen.

Kinderen en hun sociale talenten:
Opkomen voor jezelf
Activiteiten:
Do 14/05: Hemelvaartsdag (school gesloten)
Vr 15/05: Vrije dag (school gesloten)
Di 19/05: Leerkrachtenspreekuur
Di 19/05: Luizencontrole
Ma 25/05: 2de Pinksterdag (school gesloten)
Di 26/05: Studiedag onderbouw
(Groep 1 t/m 4 vrij – hele dag)
Di 26/05: MR-overleg.
Afwezige Medewerkers:
Di 12/05: Juf Steffie Duister
Di 19/05: Dhr. Niels Verbaas
Juf Margret van de Mooren
Do 22/05: Dhr. Niels Verbaas
Juf Margret van de Mooren
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Za
Ma
Di

15/05:
17/05:
18/05:
19/05:

Daan Oskam (5 jaar)
Juliet Gomes dos Santos de Wild (6 jaar)
Selena Dijkstra (5 jaar)
Maxwell Fonseca Carones (9 jaar)

Mededelingen uit de MR:
Voor de meivakantie ontving u een schrijven van de MR, waarin er bekend werd gemaakt dat zij op zoek zijn naar ouders die zich kandidaat willen stellen voor de MR.
Twee ouders hebben hierop gereageerd en stellen zich verkiesbaar: Edwin van Honk
(vader van Lenna | groep 5 en Fiene | groep 2) en Pauline Broeders – Hurkmans
(moeder van Mila | groep 3 en Aiden | groep 1 (per november))
Binnenkort zullen zij zich aan uw voorstellen, waarna er nog dit jaar verkiezingen zullen worden uitgeschreven. Wij houden u op de hoogte.
Luizencontrole
In verband met vele activiteiten rondom Hemelvaart is er besloten de luizencontrole
plaats te laten vinden op 19 mei a.s. Wij willen u vriendelijk vragen de leerlingen dan
zonder gel of staarten in het haar naar school te sturen.
De luizenmoeders controleren elke dinsdag na een ‘grote’ vakantie alle kinderen van
de school. Bij het constateren van luizen op andere momenten, controleren zij enkel
de klas waarin deze leerling zit. Het komt dus neer op 5 tot 6 momenten per jaar.
Door een verhuizing zijn wij hard op zoek naar ouders die het ‘luizenteam’ willen versterken. Samen zorgen voor een luis-vrije school. U kunt zich opgeven bij mij.
Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

