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Levensbeschouwing 
De komende tijd vertellen we uit het boek 1 Samuël. Het thema voor de deze week is: Hier is de 
koning. De verhalen komen uit 1 Samuël 10 en 12. 
Saul wordt koning over Israël. Op de dag van zijn uitverkiezing verstopt hij zich tussen de 
bagage. Is dat nou een koning? Samuel blijft het volk vertellen dat ze naar God moeten 
luisteren. 

 

Koningsspelen  
Wat een prachtige dag was het de vrijdag voor de vakantie. Alles liep gesmeerd en de kinderen 
hebben intensief gesport en gespeeld. Alle ouders die meehielpen bij de spelletjes, bij het 
sporten en bij de catering, héél hartelijk bedankt!!! 

 

Schoonmaak 
A.s. dinsdag is gaan we nog een keer de school een extra schoonmaakbeurt geven, zodat we het 
laatste gedeelte van het schooljaar in een schone school kunnen bivakkeren. De 
ouders/verzorgers van de volgende kinderen staan op het rooster:   
Alija van Dijk 
Noaz Schenk 
Meilin Adriaanse 
Jeremiah Deekman 
Christianne Verhoeff 
Kimayah Beaumont 
Ismaël Etazo Carrión 
Jurre Loeters 
Ruben Schraal 
We beginnen om 19.00 u., maar als u liever iets eerder of later komt is dat prima. 

 

Schoolfruit 
Vanaf deze week ontvangen we geen schoolfruit meer. De kinderen moeten dus ook op 
woensdag t/m vrijdag zelf fruit meenemen. 

 
 



Hoofdluiscontrole 
A.s. woensdag worden de haren van de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Graag geen 
ingewikkelde kapsels en veel gel.  

 

Lief en leed 
Tijdens een wandeling heeft juf Frouk zich ongelukkig verstapt. Waarschijnlijk is daarbij 
haar enkelband gescheurd. Maandag wordt de enkel van Frouk getapet. Gelukkig kan ze 
zich nog wel, zij het wat huppend, voortbewegen. We wensen je heel veel sterkte, Frouk, 
en een voorspoedig herstel. Beterschap!! 

 

Jarig 
Op Koningsdag was Sebastian jarig en op 4 mei Angelina. De komende week viert Naömi haar 
verjaardag. Alle drie van harte gefeliciteerd en een heel fijn nieuw levensjaar gewenst! 

 

Vakantie 
De vakantie zit er bijna op. We hopen dat iedereen terug kan kijken op fijne weken en 
hopen iedereen maandag weer op school te begroeten! Een fijn weekend nog verder!!  

 

Agenda  

maandag 9 mei weekopening, juf Lok 

dinsdag 10 mei extra schoonmaakavond, 19.00u. 

dinsdag 24 mei studiedag team; kinderen vrij 

woensdag 25 mei Aves-dag voor alle medewerkers van Aves; 
kinderen vrij 

26 t/m 29 mei Hemelvaartsweekend: vrij 

 
Hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst 


