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Levensbeschouwing
Aan het begin van het nieuwe schooljaar horen we verhalen over Jakob. De afgelopen week luisterden we
naar verhalen over Abraham, Izaäk en Jakob en Ezau. Vanaf nu volgen we Jakob, die steeds plannen maakt,
maar ook impulsief handelt en vervolgens ontdekt dat het toch anders loopt dan hij gedacht had. Hij
ontdekt dat zijn leven niet alleen afhangt van eigen keuzes en beslissingen: er is een God die met hem
meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob eert die God, maar worstelt er soms ook mee. Het zijn prachtige
verhalen, die heel herkenbaar zijn, ook in ons leven. Het gaat over keuzes maken, weerbaarheid,
improvisatievermogen en bovendien vertrouwen.
De komende week is het thema: Er zit een luchtje aan. De verhalen komen uit Genesis 27.
Schoolreis
Zoals u allemaal hebt kunnen lezen, is de datum voor de schoolreis voor de kinderen van groep 3 t/m 8
gewijzigd. We gaan nu op dinsdag 14 september naar Dierenpark Amersfoort. We vertrekken om half
negen en zijn om half vijf terug.
De schoolreis van de kleuters is in dezelfde week op vrijdag. Meer informatie ontvangt u hierover
binnenkort.
Parkeren
Zo aan het begin van het schooljaar herinneren we u graag aan het veilig halen en brengen. We verzoeken
u, uw kinderen met de fiets of lopend bij het hek te brengen. Graag uw auto parkeren op het plein bij
Tiems of in een van de andere straten en niet voor de school, en ook niet op het pleintje voor de
brandweerkazerne. De brandweer heeft dringend verzocht u daarop te wijzen. We zien heel veel ouders
zich aan de regels houden, maar het zou heel fijn zijn als de straat voor de school helemaal autovrij bleef.
Jarig
Maandag 6 september is juf Henriëtte jarig. We wensen haar een heel fijne dag en een
gelukkig nieuw levensjaar.

Agenda
maandag 6 september
woensdag 8 september
donderdag 9 september

weekopening: juf Annemieke
juf Henriette jarig
werkgroep KCC
juf Willianne i.p.v. juf Lok voor unit 2

Hartelijke groet en nog een fijn weekend verder, namens het team, Betty Lok-Zelhorst

