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Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: Zeg jij ook ja? Jakob vlucht de
woestijn in. Als hij bij Bethel ligt te slapen, ziet hij een ladder naar de hemel
en engelen die naar boven en beneden gaan. De Heer belooft dat hij Jakob
zal beschermen. Na een lange reis komt Jakob bij zijn oom Laban terecht,
waar hij verliefd wordt op Rachel. Als hij zeven jaar voor Laban werkt , mag
hij met Rachel trouwen.
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 verwachten de kinderen
gewoon om half negen op school (eerder hoeft niet). De bus vertrekt om kwart voor negen. De kinderen
worden getrakteerd in het dierenpark, maar natuurlijk hoort bij een schoolreis ook wel een echte chte
schoolreistas met wat drinken een lekkere boterham en nog wat lekkers.
De schoolreis van de kleuters is a.s. vrijdag. De kinderen komen op de normale tijd op school, waarna we
om 9.15 u. vertrekken. Om 14.15 u. zijn we dan weer terug bij school. De kinderen hoeven geen eten en
drinken mee te nemen. Voor alles wordt gezorgd.
De bijdrage aan de kosten is voor de kinderen van groep 3 t/m 8 € 35, - en voor de kleuters € 10,-. U hoort
deze week op welk rekeningnummer de bedragen kunt overmaken.
We wensen alle kinderen en juffen en meester heel veel plezier!
Jarig
Deze week zijn Dahlia, Matthijs en Dion jarig. Alle drie van harte gefeliciteerd. Een heel fijne dag en een
heel goed en gelukkig nieuw levensjaar gewenst.
Agenda
Maandag 13 september
Dinsdag 14 september
Vrijdag 17 september

Weekopening
Schoolreis groep 3 t/m 8; Kleuters vrij. 9.30 u. op
school
Schoolreis kleuters, 8.30 u. op school

Een korte en late Regendruppel deze keer. Iedereen een goede week gewenst, mede namens het
hele team, met hartelijke groet, Betty Lok-Zelhorst

