Nr. 20 - 4 juli 2019

Godsdienst
Het thema van onze godsdienstmethode de komende weken is Reizen. Belangrijke
inspiratiebron vormen de reisverhalen van en over Paulus (in het Bijbelboek Handelingen
en in enkele brieven van Paulus).
Een gezongen gebed naar een oude zegenbede van de Ierse monnik Sint Patrick
(5e eeuw). Met deze zegenbede werden eeuwenlang pelgrims op pelgrimage gestuurd.

God, loop voor ons uit
Om een goede weg te wijzen.
Sta achter ons,
Als steun in de rug
En omarm ons als een vriend.
Wees onder ons als we dreigen te vallen:
Vang ons dan op.
Woon in ons midden
En geef ons kracht voor alledag.
Sta om ons heen
Als een muur die ons beschermt
Tegen angst en zorgen.

Wees boven ons:
Uw zon geeft ons warmte.
Verlicht ons met uw zegen.
Verlicht ons met uw zegen.
Vandaag en morgen.
Ga zo met ons mee
Op al onze wegen.
Ga met ons mee.
Ga zo met ons mee
Op al onze wegen.
Ga met ons mee.

Formatie 2019-2020
U heeft er lang op moeten wachten, maar we zijn er uit! Zie de bijlage.
Zoals al eerder gemeld gaat Margreet van Renselaar onze school verlaten. Juf Adrie
heeft ruim 4 maanden ingevallen voor groep 1B. Daan Weststraate was iedere vrijdag in
groep 5. Graag willen wij bovenstaande collega’s en ook onze stagiaires van afgelopen
jaar hartelijk bedanken voor de inzet en betrokkenheid.
Nanda van Zoeren is nog afwezig. Mocht zij na de zomervakantie nog niet kunnen
werken dan hebben wij, als dat nodig is, goede vervanging geregeld.
Verder mogen we een nieuwe leerkracht verwelkomen, haar naam is Marianne Bosma.
Wij zijn blij met haar komst in het nieuwe schooljaar!

Ernstig zieke leerling
Eén van onze peuters is ernstig ziek. Bij Hailey Meester van twee-en-een-half is een
neuroblastoom ontdekt in haar buik. Dit komt maar zelden voor, bij ongeveer 30
kinderen per jaar in de leeftijd van 0-4 jaar wordt dit aangetroffen.
Het betekent een lange weg van chemo en operaties. Het hele traject duurt zeker een
jaar tot anderhalf jaar. Hailey is onder behandeling in het Maxima ziekenhuis in Utrecht.
Zij is het zusje van Kensi uit groep 3 en kleindochter van onze conciërge Henk
Eggenkamp.
Wij wensen ouders en familie veel wijsheid en kracht in deze zware tijd!

Erasmus project
Zondagochtend 1 juli vertrokken 12 leerlingen uit groep 6/7 samen met 3 leerkrachten
richting Berlijn voor een uitwisselingsweek met de Europaschule uit Ketzin. Het thema
‘Bridging Friendships’ is deze week nog meer concreet geworden.
Bridging, omdat we 2 bruggen (de Glienicker Brücke en de
Oberbaumbrücke) uit ons project hebben bezocht en Friendships,
omdat we veel contact met leerlingen uit Duitsland hebben
gehad. Zo zijn ONSe leerlingen bijvoorbeeld een hele middag en
avond in 2-tallen naar een gastgezin gegaan.
We kijken terug op een zeer geslaagde week!
Tegelijkertijd blikken we ook alvast vooruit naar volgend jaar.
Dan hopen we in november naar Kecskemét, Hongarije te gaan.
Ditmaal kunnen er 4 leerlingen van de ONS mee. Na de
zomervakantie kunnen leerlingen uit de groepen 7 en 8 zich
hiervoor opgeven. Uiteraard volgt er hier t.z.t meer informatie
over!

Korte mededelingen



Abdelrahman Alow uit groep 1a heeft een zusje gekregen: Joudy.
Joudy is te vroeg geboren en ligt nog in het ziekenhuis, maar het gaat steeds
beter met haar. Van harte gefeliciteerd met deze gezinsuitbreiding!
In de zomervakantie wordt gestart met de voorbereidingen van het nieuwe
schoolplein.

MR
Betty Waldhober komt volgend schooljaar de MR-oudergeleding versterken, zij volgt
Christa Smits op. Graag willen we Christa ook via deze weg bedanken voor haar
betrokkenheid en constructieve bijdrage aan onze MR.

Uw kind, ons kind!

Agenda
Vrijdag 5 juli:
Maandag 8 juli:
Dinsdag 9 juli:
Woensdag 10 juli:
Donderdag 11 juli:
Maandag 15 juli:
Dinsdag 16 juli:
Donderdag 18 juli:
Vrijdag 19 juli:

Uw kind, ons kind!

8:30 uur Koffie-inloop (keuken beneden)
Rapport mee!
Kennismakingsmiddag nieuwe kleuters
8:30 uur Inloopspreekuur gebiedsteam (keuken beneden)
Afscheidsmusical groep 8A
Spreekmiddag en avond groepen 7
Afscheidsmusical groep 8B
Spreekavond groep 1 t/m 7
Kennismaking met de nieuwe groep en juf/meester
Continurooster groep 1 t/m 8
Start zomervakantie

