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Kind op maandag.
Diep van binnen.
De profeet Samuel moet van God een nieuwe koning
gaan zalven. Maar hoe vind je die koning? Samuel ontdekt
dat hij niet op het uiterlijk af moet gaan. God kijkt naar de
binnenkant van mensen. Bij de man die nu nog koning is,
koning Saul, gebeuren diep van binnen nare dingen. Hij is
zo somber dat niemand hem kan opvrolijken behalve David, de jongen met de harp. Koning Saul weet niet dat David gezalfd is om de nieuwe koning te worden.
Jarigen
Allemaal jarige jongens de komende week: Op vrijdag 25
mei wordt Devin uit groep 3 zeven jaar. Woensdag 30 en
donderdag 31 mei is het feest in groep 1/2. Eerst wordt Siem
5 jaar en op donderdag wordt Valentijn 6 jaar! Gefeliciteerd
jongens!!

Verloting op de feestelijke ouderavond
Op vrijdag 22 juni is er weer de feestelijke ouderavond met de traditionele verloting. Het is
voor de kinderen erg leuk wanneer er meerdere kleine cadeautjes zijn. Wilt u de cadeautjes
(geen alcoholische dranken) voor de verloting ingepakt inleveren vòòr 16 juni op school.

De letterkast in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf woensdag dingen meenemen die beginnen met de letter “T”. De spullen moeten wel in de kast passen!
(Met de kinderen spreken we de klank van de letter uit en we zeggen dus tû en geen tee)

Schoolfoto’s
Op dinsdag 29 mei komt Jantina Scheltema schoolfoto’s maken. Er zullen klassenfoto’s
gemaakt worden, individuele foto’s en broertjes/zusjes foto’s. Op de broertjes/
zusjesfoto’s mogen ook kinderen die nog niet of niet meer op school zitten. Hiermee
start Jantina om 8.20 uur. U kunt dan gewoon naar school komen. Jantina neemt dit
jaar een grijze achtergrond mee.

Welkom
Er zijn 2 nieuwe leerlingen gestart bij ons op
school. Tjerk Groenewold en Mireia Lecornu.
We wensen ze veel plezier en een mooie schooltijd toe!

Bosdag groep 1 en 2
Op 5 juni is de bosdag voor groep 1 en 2. Het thema is dit
jaar Indianen en de kinderen mogen verkleed komen. Verdere bijzonderheden krijgt u van de juffen!
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Informatie over de AVG
Bij deze nieuwsbrief ook een document over de AVG,
de Europese wet die zorgt dat persoonsgegevens beschermd worden.
Wat wij op school gedaan hebben en nog gaan doen
leest u in dat document.
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