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Godsdienst
Gebed

Goede God,
Als het vuur in ons niet meer brandt…
Als de vlam voorgoed gedoofd lijkt…
Als er nergens meer een vonkje geestdrift is…
Dan bent U er altijd nog.
U geeft ons de kracht
om te doen wat nodig is.
U zet ons in vuur en vlam
voor een wereld
die eerlijk, goed en rechtvaardig is
voor iedereen.
Voor een wereld
waarin iedereen gelijke kansen heeft.
Voor een wereld
waarin iedereen gelijk behandeld wordt,
waar hij of zij ook vandaan komt.
God, we kunnen niet zonder Uw geestkracht.
We hebben de windkracht van U
nodig als een steun in de rug.
Dank U wel
dat U ons en onze wereld
nooit in de steek zal laten.
Dat U mensen aanwakkert
om te blijven vertellen
hoe goed alles kan worden.
Help ons om ook
lichtbrengers te worden
in onze soms donkere wereld
Dank U wel voor zoveel goeds.

Wij wensen u goede Pinksterdagen toe!

Trefwoord 2019

Personele zaken
Juf Nanda van Zoeren is al een maand uit de roulatie. Het ziet er niet naar uit dat zij nog
voor de zomervakantie terug zal komen in de groep. Wij zijn heel blij dat onze oudcollega Adrie Mak invalt voor haar.

Verslag uitwisseling Erasmus ‘Bridging Friendships’
Afgelopen zondag zijn 12 kinderen en 3 leerkrachten vertrokken naar Ketzin in Duitsland.
Wij verwachten hen vrijdagmiddag weer te
verwelkomen op het station van Nijkerk.
Hierbij een korte update van een paar leerlingen.

Tycho (11). Het is een groot avontuur om mee te
gaan met de reis naar Berlijn. Ik kan niet zeggen wat
ik het leukste vind, ik vind alles wel gewoon leuk. Ik
vind het wel lastig om 5 dagen zonder mijn ouders
te zijn. Maar dat hoort erbij!
Job (9) De school is best groot en we eten
’s middags warm en de kinderen zijn heel aardig.
Met gym had je een best zware warming-up. En
kinderen slaan groep 1&2 over dat is voor hun
startgroep.
Youri (12) Heel leuk, echt een heel avontuur en de
school is ook leuk.
Rosalie (10) Ik vind het heel leuk dat ik uitgekozen
ben voor zo’n groot avontuur, want het is een hele
leuke herinnering voor later. Het was alleen wel een
beetje raar om tussen de middag warm te eten,
maar het is wel grappig! Het is ook een super leuke
verblijfplek want niet iedereen komt op het idee om
te gaan verblijven op een paardenkamp. Kortom ik
vind alles hieraan geweldig!!!!!!!!! 

Welkom nieuwe leerlingen
In groep 1b is Wies Dikkeboer gestart. Hartelijk welkom Wies en we hopen dat je een
fijne tijd bij ONS zal hebben!

Korte mededelingen



In september zijn al veel attractieparken gesloten, waardoor de keuze voor een
schoolreis beperkt wordt.
Daarom is besloten het schoolreisje te verschuiven naar het voorjaar 2020.
Denkt u eraan dat de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 morgen (vrijdag 7 juni)
een continurooster hebben?

Uw kind, ons kind!

Schooltijden continurooster
Zoals u weet, gaan we komend schooljaar met een continurooster werken. De leerlingen
blijven tussen de middag op school en lunchen met hun eigen leerkracht in de groep.
Daarna gaan de kinderen uiteraard ook nog naar buiten.
De medezeggenschapsraad heeft definitief haar goedkeuring gegeven aan de nieuwe
schooltijden:
Rooster 2019-2020 groep 1

groep 2/3

groep 4 t/m 8

Maandag

8:30 – 12:00

12:30 – 14:30

8:30 – 12:00

12:30 – 14:30

8:30 – 12:00

12:30 – 14:30

Dinsdag

8:30 – 12:00

12:30 – 14:30

8:30 – 12:00

12:30 – 14:30

8:30 – 12:00

12:30 – 14:30

Woensdag

8:30 – 12:30

Donderdag

8:30 – 12:00

Vrijdag

8:30 – 12:00

12:30 – 14:30

8:30 – 12:00
8:30 – 12:00

8:30 – 12:30
12:30 – 14:30

8:30 – 12:00

12:30 – 14:30

8:30 – 12:00

12:30 – 14:30

Agenda
Vrijdag 7 juni:
Maandag 10 juni:
Woensdag 12 juni:
Vrijdag 14 juni:
Maandag 17 juni:
Donderdag 20 juni:

Uw kind, ons kind!

8:30 uur Koffie-inloop (keuken beneden)
Continurooster 8:30-14:00 uur (groep 4 t/m 8)
Tweede pinksterdag, vrijdag
8:30 uur Inloopspreekuur gebiedsteam (keuken beneden)
Meesters- en juffendag
Continurooster 8:30-14:00 uur (groep 4 t/m 8)
Voorlichtingsavond voor ouder(s)/verzorger(s) groep 7
Sportdag
9:00-11:30 uur groepen 1 t/m 4
12:30-14:45 uur groepen 5 t/m 8

