O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de
ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de
hemelen. Uit den mond der kinderen en de zuigelingen hebt
Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om
den vijand en wraakgierige
te doen ophouden. Als ik Uw
hemel aanzie, het werk Uwer
vingers, de maan en de
sterren, die Gij bereid hebt;
Wat is de mens, dat Gij zijner
gedenkt, en de zoon des
mensen, dat Gij hem bezoekt?
Uit Psalm 8.

Belangrijke data:


Dinsdag 4 september
openingsactiviteit:
Zomerfair.



Donderdag 13
september
informatieavond.



Vrijdag 28 september
bruiloft juf Gisette.
Alles D.V.

Kinderdroom
De zomervakantie is weer voorbij en
we zijn het nieuwe schooljaar 20182019 gestart. In de vakantie konden
de kinderen genieten van het mooie
weer, het buitenspelen, buiten eten,
zwemmen in het Bosbad etc. Nu
weer ritme, rust, regelmaat en naar
school.
In de vakantie bezocht ik Space
Expo. Een plaats waar je van alles te
weten komt over de ruimte(vaart),
planeten en het prachtige
melkwegstelsel. In het museum
waren ook veel kinderen. Een meisjeik schat groep 3- en een jongen –
ongeveer groep 5- vroegen hun
ouders de oren van het hoofd en
zaten bij de kinderpresentatie
helemaal vooraan. Ze vielen op door
hun kennis. Het antwoord op de
vraag wat ze wilden worden, was dan
ook geen verrassing: astronaut!
Wat prachtig als een kinderdroom
uitkomt. Chris Hadfield was 9 jaar
toen in 1969 Neil Armstrong voet op
de maan zette. Hij wilde astronaut
worden. Niemand kon hem vertellen
hoe dat moest. Zijn ouders gaven
hem de ruimte om te leren en te
ontdekken.

De school stimuleerde zijn lerende
houding en bood hem kennis en
vaardigheden.
Hij maakte op jonge leeftijd keuzes om
zijn doel te bereiken. Hij ging leren,
lezen over ruimtevaart, gezond eten en
kreeg de baan van zijn dromen.
Wat een voorrecht als we “gewoon” naar
school kunnen. Vanuit veiligheid en
geborgenheid komt een kind tot leren,
krijgt het vertrouwen, komt tot
ontplooiing en leert verantwoordelijkheid
te nemen. Samen het beste uit onze
kinderen halen. Samen die kinderdroom
ontdekken.

Voor de zomervakantie
hebt u het supplement
van de schoolgids 20182019 gekregen. In dit
supplement staan de
meest relevante
praktische gegevens en
een lijst met data van
schoolactiviteiten en vrije
dagen.
Via de mail kreeg u
afgelopen week
algemene informatie over
dit schooljaar.
De informatieavond
wordt gehouden op D.V
donderdag 13
september. Via aparte
mail ontvangt u nog
nadere informatie.

Overblijven
U kunt uw kind voor het
overblijven aanmelden via de
website van school. Bij de
aanmelding wordt tegelijkertijd de
betaling geregeld. Bij ziekte meldt
u dat voor 9.00 uur via de
website. Heidi Dijs is gestopt als
overblijfcoördinator. Ook via deze
nieuwsbrief willen we haar
bedanken voor het werk in het
afgelopen schooljaar. Gerlinda
van Beek is nu de nieuwe
overblijfcoördinator naast Erika
Schuitemaker.
Een kwartier voor schooltijd én in
de pauzes is er pleinwacht. Ook
na schooltijd wordt er toezicht
gehouden op het plein. Kinderen
worden niet eerder dan een
kwartier voor de schooltijden op
het schoolplein verwacht.

Dringende oproep!

Bruiloften

Met kunst en vliegwerk hebben we
het rooster voor de
verkeersbrigadiers rond gekregen.
Op dinsdagmorgen om 8.30u.
hebben we echter nog iemand
nodig. Zoals u weet draaien er
ook kinderen van groep 8 mee
met het rooster, maar zij
beginnen op dinsdagmorgen met
gym en kunnen dan niet
oversteken. Wie helpt ons uit de
brand? Voor informatie: Esther
Ploeg (tel. 06 50 81 07 18) Het
gaat ook om de veiligheid van uw
kind!

Op D.V 28 september gaan
trouwen juf Gisette van
Heerd en Bram Wiesenekker.
Op D.V. 18 oktober gaan
trouwen juf Sanne van
Dasselaar en Roel Verloop.
Later meer…

Geboorten

Op 6 augustus is Nadine Frederique geboren. Zij is
het dochtertje van Rudie en juf Elise van Gelder. Op
20 augustus werd Jop Arnold, zoontje van juf Marcha
en Arnold Hirdes geboren.
We willen de ouders van harte feliciteren en wensen
dat de kinderen voorspoedig mogen opgroeien en tot
eer van God!
Mocht u een kaartje willen sturen:
Fam R. van Gelder
Fam A. Hirdes
Witte Zee 3
Concertstraat 24
3825 WR Amersfoort
7323 KN Apeldoorn

Openingsactiviteit: Zomerfair.
Weet u nog de openingsactiviteit van verleden jaar? Het
was een groot succes. Deze keer dezelfde opzet. Er is
een talenten- en kleedjesmarkt, een stormbaan en
springkussen aanwezig. Er komen twee ballonnenmannen
en er is een professioneel ‘foodplein' met veel zomerse
gezelligheid en lekkers. Wij nodigen u bij deze van harte
uit op D.V. dinsdag 4
september van 17.00 –
19.00 uur op het plein
van onze school. We
zien er naar uit om
elkaar te ontmoeten.
U maakt kennis met de
leerkrachten van onze
school en ontmoet
andere ouders!

Welkom
We mogen drie nieuwe personeelsleden verwelkomen. Juf
Sanne van Dasselaar uit Nijkerk geeft les aan groep 4b.
Juf Emily van den Top uit Ede geeft les aan groep 5b en
juf Rebecca Hermans uit Ede geeft op donderdag diverse
klassen les en op vrijdagmorgen groep 4a. Op
vrijdagmiddag helpt zij kinderen en assisteert in groepen.
Allemaal van harte welkom en zegen op het werk
gewenst.
Een hartelijke groet namens het team,
Henk Drost
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