Pinksterfeest
De Koning zal altijd machtig zijn, zo
lang als de zon bestaat. Iedereen zal
dat weten. Alle volken eren de Koning.
Ze willen net zo gelukkig worden als
Hij, dat wensen ze elkaar toe.’
Psalm 72 vers 17

De maandtekst komt deze maand uit
psalm 72. De maandtekst leest u
iedere maand ook onderaan dit
Schooljournaal. De Naam van God zal
voor altijd blijven, zo lang als de zon er
zal zijn. Het is een verlangen om te
leven zoals Jezus ons heeft laten zien.
Dat is recht brengen, elkaar vrede
toewensen en leven met blijdschap.
Dat wens ik, zoals het in de psalm
staat, u ook toe. Iedereen zal dan
leven in vrede en geluk. (vers 16). De
Geest van God zal ons hierbij helpen.
Daar denken we aan tijdens het
Pinksterfeest. God laat ons nooit
alleen. Nooit!
Wees op tijd
Vanaf maandag 14 juni vervallen de
wisselen aankomsttijden. De bel gaat
om 8.25 uur en dan lopen de kinderen
naar binnen zoals ze ook nu zijn
gewend. ’s Middags komen alle
kinderen op dezelfde tijd naar

buiten. De
ouders van
groep 1 en 2
wachten op
het plein, de
ouders van
groep 3 en 4
buiten het hek. Bedankt!
Tenslotte: Laten we er samen voor
zorgen dat alle groepen om 8.30 echt
kunnen starten en we zodoende geen
onderwijstijd verliezen. Al komt uw
zoon/dochter 3 minuten later binnen,
dat zorgt dan wel voor een verstoring
van de hele groep. Een vriendelijk
verzoek: Kom op tijd!
Rapport
Vrijdag 9 juli krijgen alle kinderen het
rapport van de school. Er is de
afgelopen tijd hard door de kinderen
gewerkt en wat zijn we blij en
dankbaar met het resultaat! Ieder kind
is uniek. Natuurlijk zijn cijfers en
toetsen belangrijk om te weten waar
uw zoon/dochter staat, maar wij
proberen hier ook achter te kijken. Wij
willen het kind zelf zien met alle
gaven, talenten en mogelijkheden.
Daarover zijn we (met behulp van de
methode ‘De Vreedzame School) met
de kinderen in gesprek.

Datum

Activiteit

2 juni

CJG op school

4 juni

Gebedsgroep

7 tot 11 juni

Junivakantie

11 juni

Verjaardag juf Celianne

21 juni

Vergadering MR

18 juni

Schoolreisje groep 1 en 2

22 juni

Schoolreisje groep 3 tot 6

30 juni

Verjaardag juf Inge

Corona
Helaas is het niet mogelijk om het
gezamenlijk schoonmaakmoment
door te laten gaan. Tevens gaat het
laatste Koffie&Inspiratie moment dit
jaar ook niet door.
Gelukkig is het wel mogelijk om dit
schooljaar nog op schoolreis + kamp
te gaan vanwege de versoepelingen.
Daar zijn we uiteraard erg blij mee!
Schoolreisje & Kamp
Vrijdag 18 juni = Groep 1 en 2 gaan
naar Speeltuin De Pol in Veenendaal
met de auto.
Dinsdag 22 juni = Groep 3 tot 6 gaan
met elkaar naar de Julianatoren in
Apeldoorn met de bus.
Wo 7 tot Vr 9 juli = Groep 7 en 8 gaan
met elkaar op kamp naar Woudenberg
met de fiets.

Koffier & Inspiratie
Er komt veel op ons af. Hoe maken we
de goede keuzes voor onze kinderen
als het om digitale schermpjes gaat?
Over dit belangrijke thema hebben we
in maart een filmpje gedeeld. Helaas
gaat de bijeenkomst vanwege corona
op 24 juni niet door. We hebben dit
moment verschoven naar het nieuwe
schooljaar.
Deel 1 Video 18 maart •
https://youtu.be/QnK-CEq7hFA
DEEL 2 op school • Schooljaar 20212022 • Dhr. Sjaak Jacobse over
mediawijsheid op school.

