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Geachte ouders/verzorgers,

Johan de Kreijstraat 2

Pinksteren
Het belooft mooi weer te worden de
pinksterdagen. Lekker om er op uit te
gaan voor veel mensen.
Ook Giessenburg is present op
“Opwekking”, het grootste christelijke
evenement in de polder, waar circa
50.000 christenen bijeen komen om
geïnspireerd te worden door het werk
van de Heilige Geest, waar tenslotte dit
Pinksterfeest over gaat. Ik begreep dat
de Giessenburgers zelfs hun eigen straatje hebben op een van de grote
kampeerterreinen daar. Gezellig en opbouwend als mensen zo bezig willen
zijn met geloofszaken. Ook als school hebben we hier natuurlijk mee te
maken, want het werk van de Geest is het verspreiden van de goede
boodschap van de Bijbel. En dat is wat we elke schooldag ook willen uitdragen
als christelijke school. Dat is uiteraard met vallen en opstaan, want het is
mensenwerk. Het is ons werk en ons gebed dat kinderen horen wie God is.
En of u nu ook op pad gaat komend weekend of thuis blijft, lekker luiert of
drukke plannen heeft: goede en inspirerende dagen gewenst.
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Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze
Open huis / projectafsluiting
Afgelopen dinsdag 23 mei was het de afsluiting van 3 weken project over hoofdsteden. Wat is er veel werk
verzet; de vele creatieve uitingen maakten het wel heel aantrekkelijk om door de school heen te lopen. Maar
ook de werkboeken van de kinderen in veel klassen gaven een mooi beeld van datgene wat besproken is. En die
belangstelling: geweldig! U was in grote getalen gekomen en dat voelt als een warme deken van meeleven. Dank
daar voor. De liefhebbers konden op de foto met de mascotte van “dag voor een lach”: een organisatie die zich
inzet om zieke kinderen een dag plezier te gunnen. En die avond was niet voor niets. Door alle verkopen van
zelfgemaakte spulletjes en ook de koffie, thee en toebehoren kwam aan het eind van de avond de teller te
staan op het mooie bedrag van € 1255,85. Dit bedrag wordt overgemaakt naar deze stichting. Een mix van een
leuk feestje en een mooi gebaar naar de zieke medemens: ook hiervoor dank voor uw bijdragen. We kijken met
veel plezier terug op de weken van het project en de afsluiting.
Air Borne museum
Groep 8a en 8b gaan vandaag (maandag) op excursie naar het Air Borne museum. Veel plezier.
Buro Halt
Op vrijdag krijgen de leerlingen van de groepen 7 en 8 een gastles over ‘Invloed op de groep’ van Buro Halt.

Inloop 3-4
Dinsdagmorgen 30 mei is er van 8.20-8.30 uur een inloopmoment voor de ouders van de leerlingen van de
groepen 3 en 4.
Jarig
Dinsdag vieren de leerkrachten van groep 8a hun verjaardag met de groep. Een fijne dag.
Kuikentjesmiddag
Donderdag 1 juni wordt van 13.00 tot 14.15 uur de traditionele kuikentjesmiddag gehouden. Dit is ieder jaar
weer een gezellige middag voor de ‘kuikentjes’ en de leerlingen van groep 3 t/m 8. De kleuters (kuikens) worden
deze middag opgehaald en teruggebracht naar hun eigen lokaal. Vanaf afgelopen dinsdagochtend zullen de
intekenlijsten worden opgehangen bij de kleutergroepen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen ook een
jonger kind mee naar school nemen. Om misverstanden te voorkomen over welke kleuters met wie meegaan, gaan
we het zo doen dat alleen de ouders van de kleuters de intekenlijst invullen. Zo hopen we te voorkomen dat er
kinderen teleurgesteld worden. De minimumleeftijd is 2,5 jaar en er mag maximaal één kuiken per leerling
worden meegenomen. Heeft uw kind geen kip (kind uit groep 3-8)? Dan kan dit vanaf dinsdag 30 mei worden
geregeld met de leerkracht en kinderen uit de andere groepen. Alle kinderen zijn deze middag om 14.15 uur
uit
Dorpskamer
Donderdagmiddag is weer de Speelkamer in de Dorpskamer van 15.15 uur tot 17.00 uur
Zending - “Spelend Helpen”
Nog zes weken tot de zomervakantie……Voor ons vakantie, maar voor de familie Joensen betekent het einde
verlof ! Dus pakken èn weer terug naar Thailand om daar verder te gaan met hun werk. Voor Corine dus ook
‘een nieuwe start’, als speltherapeute….
Heeft u de plank in de hal zien hangen? Het spaarvarken tikt de tweehonderd al aan. We hopen dat hij de
komende weken een flinke spurt zal gaan maken! Helpt u mee? Bedankt!
p.s. volgende week willen we op dinsdagmorgen het zendingsgeld op te halen.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 70,35
Thema kleuters:
Thema groep 1a en 1c: Amsterdam
groep 1b/2b en 2a: Rotterdam
Leefstijlthema groep 1-8
Lekker gezond
Afwezig
Woensdag: Juf Arda Schakel, inval juf Jolanda
de Haan en juf Margreth v.d. Oever, inval juf Lineke
den Boer

Deze week leren we
Liedboek 477: 1b
Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon

