Nieuwsbrief
Mei 2022
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van mei 2022. We informeren u over onze activiteiten en u treft de planning voor de komende
weken aan.

Kind op maandag
Week 19: 9-13 mei 2022
Saul wordt een profeet, 1 Samuël 10:2-16
Saul wordt koning, 1 Samuël 10:17-27
Samuël praat met het volk, 1 Samuël 12:1-25

Week 20: 16-20 mei 2022
Saul gaat zijn eigen gang, 1 Samuël 13:1-14
Samuël ligt wakker, 1 Samuël 15:1-12
Saul kan geen koning blijven, 1 Samuël 15:13-31

Week 21: 23-25 mei 2022
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11

Week 22: 30 mei t/m 4 juni 2022
De twaalfde apostel, Handelingen 1:12-26
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De toespraak van Petrus, Handelingen 2:14-40

lied van de maand Onderbouw:
Wil je wel geloven dat het groeien gaat NLB 923

lied van de maand Bovenbouw:
Grote God wij loven U NLB 413

Is er een God die het hoort als mensen bidden? En krijgen ze dan wat ze vragen? We beginnen deze periode met
het verhaal van Hanna uit het Bijbelboek 1 Samuël 1. Als zij hardop bidt in de tempel, denkt de priester dat ze
dronken is. Maar ze stort haar hart uit voor de Heer en wordt verhoord. Hanna krijgt een zoon, Samuël, die als
klein kind de stem van God hoort. Later wordt hij een profeet: hij vertelt mensen wat God hen te zeggen heeft.
Ook zalft hij een koning voor Israël.
Een thema dat in deze verhalen steeds terugkomt, is luisteren. Je kunt horen dat iets gezegd wordt, maar luister
je er dan ook echt naar? Voor kinderen is dat een herkenbaar thema. Elke dag komen er veel geluiden op hen af:
van hun leerkrachten, ouders, vrienden en vriendinnen, maar ook van influencers en beroemdheden. Nemen de
kinderen alles aan wat er gezegd wordt? Hoe kiezen ze waar ze wel en niet naar moeten luisteren? En is er bij al
die geluiden ook nog ruimte voor het geluid van de verwondering en de hoop? Hopelijk kunnen de verhalen hen
ook daarover aan het denken zetten.
Rondom Hemelvaart en Pinksteren worden de verhalen verteld die bij deze feesten horen. In het pinksterverhaal
speelt luisteren en verstaan ook weer een belangrijke rol: de leerlingen van Jezus worden door iedereen verstaan.
Dat is een wonder!

Avond-4-daagse
Avond-4-daagse Bakkeveen
Het is alweer drie jaar geleden dat de laatste Avond-4-daagse in Bakkeveen is gehouden, maar dit jaar mogen we
weer! De Avond-4-daagse wordt gehouden van woensdag 8 t/m zaterdag 11 juni en natuurlijk verwachten we dat
er weer zoveel mogelijk kinderen van onze school meedoen.
De inschrijving vindt plaats op woensdagochtend 11 mei van 8.30-9.00 uur. Er zijn dan ouders van de
Oudercommissie op school aanwezig waarbij u uw kind op kan geven. Verdere informatie komt binnenkort via de
Oudercommissie naar u toe.

Schoolreisjes – wijziging kalender!
Eind juni gaan alle kinderen met hun groep op schoolreisje. Hoe en wat krijgt u te horen van de groepsleerkrachten.
De groepen 1-2 en 7-8 gaan op een andere datum dan op de kalender staat.
Groep 1-2 gaat nu op donderdag 23 juni.
Groep 7-8 gaat op dinsdag 21 juni.
Groep 3-6 gaat ook op dinsdag 21 juni.

Hulp aan Oekraïne
De moeder van Daan uit groep 6 zorgt voor een gezin uit Oekraïne. Hulp is natuurlijk welkom.
Sinds kort wonen Leila en Mohamed in Wijnjewoude.
Ze woonden tot voor kort in Zaporizja, dit is een stad in het Zuidoosten
van Oekraïne.
Nadat ze in Nederland kwamen, hebben ze even in Ter Apel gewoond. Ze
mogen nu 6 maanden in Wijnjewoude wonen.
Laila is in december 2 jaar geworden, haar broertje Mohamed
in februari 1.
In oktober komt er nog een broertje of zusje bij.
Wanneer iemand nog wat kleding voor Leila, Mohammed en/of baby
kleding (baby spullen) heeft zorg ik ervoor dat het bij het gezin terecht
komt.
Ook speelgoed is erg welkom!
Inleveren kan bij RWF of bij mij thuis: Boekweitpaed 36 Ureterp.
Groet,
Sandra Rodenboog
0683383453

Verjaardagen
Mei
6
7
10
15

juf Tineke
Rik
7-8
Gerdine 1-2
Eelkje
3-4

Juni
8
9
13
19
23
23
30

Iris
3-4
Lieke
5-6
Jelte dJ 3-4
Amarins 7-8
Laura
7-8
Albin
3-4
meester Willem

Agenda
Mei
9 We zien je weer op school!
10 Luizencontrole
10 Inleveren bibliotheekboeken
19 Meispelen
24 Inleveren bibliotheekboeken
26 + 27 Vrij i.v.m. Hemelvaart.

Juni
2 ouderavond
6 vrij ivm pinksteren
7 start toetsweken
8 inleveren bibliotheekboeken
8 – 11 Avond4daagse
21 schoolreis groep 3 t/m 8
22 inleveren alle bibliotheekboeken
23 schoolreis groep 1-2
27 en 28 10-minuten gesprekken
30 lauswoltconcert groep 7-8

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden en/of de
directie.
Hartelijke groet, Team Rehoboth

