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Vooraf
Deze nieuwsbrief verschijnt op de
dag van onze open middag.
We hopen dat we weer veel nieuwe
ouders ontmoeten!
Wat mogen we terug kijken op een
mooie School-Gezin-Kerk week. In
deze nieuwsbrief kunt u hier een
verslag van lezen.
Verder kijken we in deze
nieuwsbrief vooruit naar de
komende weken.

ons het thema introduceerde.
Dinsdag gingen we
verder met de SingIn, zongen we de
themaliederen en
keken en luisterden
we naar kinderen die gitaar
speelden, voor ons zongen of
dansten. En toen was er donderdag
de maaltijdenmiddag. Wat waren er
door u en jullie veel lekkere dingen
gemaakt en wat is er veel verkocht.

Personeel
Op zondag 26 januari is de
schoonvader van juf Henny Tellegen
overleden. Wij willen haar, haar
man Martinus, de kinderen en de
rest van de familie de troost en de
nabijheid van onze Vader toebidden.

Over samen zijn hoorden wij in de
Bijbelvertellingen: De eerste
gemeente die samen kwam, de
barmhartige Samaritaan die de
gewonde man hielp en verzorgde en
de vier mannen die hun zieke vriend
bij Jezus brachten.

Met Juf Rosaly gaat het beter, zij kan
nu weer volledig werken.
Geboren
Juf Corianne en haar man Pieter
hebben op 25 januari een dochter
gekregen. Ze noemen haar Febe
Hanna. Van harte gefeliciteerd met
dit wonder van onze God. Ook de
zusjes Abigaïl en
Talitha willen we
van harte
feliciteren.
School-gezin-kerk
Vorige week was het de themaweek
van School-Gezin-Kerk, met als
thema: Samen.
De start van deze week was een
filmpje, waarin kinderen uit groep 8

We sloten de week op zondag af
met een themadienst, waarbij wij
het verhaal van de eerste gemeente
nog eens hoorden. Ook zagen wij
daar nog een keer de tekst die
centraal stond in deze week: “Laat
een ieder niet alleen oog hebben
voor wat van hemzelf is, maar laat
een ieder ook oog hebben voor wat
van anderen is.” Fijn dat er zoveel
van jullie bij deze dienst waren.
Door samen in actie te komen, is er
voor Mercy Ships het mooie bedrag
van €3161,- opgehaald. Mede
hierdoor kunnen we terugkijken op
een mooie week. Bedankt voor jullie
betrokkenheid en inzet!

Enquête overblijven
Heel hartelijk dank voor het invullen
van de enquête. We zijn blij met een
respons van ruim 70%. Met deze
uitslag gaat het MT, de MR en een
klankbordgroep aan het werk.
Wordt vervolgd…..
Schoolschoonmaak
Er is weer hard gewerkt en we
kunnen weer merken dat de school
schoon is. Hartelijk dank voor jullie
inzet, moeders!
Open middag
Vanmiddag is onze open middag.
We hopen weer veel (nieuwe)
ouders en kinderen te ontmoeten!
Warme truiendag
Let op, morgen 7
februari is het
weer zo ver. Dé
warme truiendag.
De verwarming gaat zowel in het
hoofdgebouw als in het Boshoekje
een aantal graden naar beneden.

Bijbelverhalen
week 7
Het thema is deze week ‘Wensen’.
Deze week lezen we over Salomo.
Hij is de opvolger van Koning David.
Hij mag van God een grote wens
doen.
week 8
Het thema is deze week ‘Kiezen’.
Er heerst een grote droogte in het
land.
Elia en Koning Achab gaan allebei
hun eigen god vragen om het te
laten regenen.
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