
"Ik geloof in God de Vader, Schepper die 

de schepping die de schepping draagt. In 

Zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren 

uit een maagd." 

OTH 153 Ik geloof in God de Vader 

 

Afgelopen maandag kwam ik gitaarspelen 

in groep 5, samen met Francien hadden we 

dat vorige week bedacht. Het geeft mij 

ruimte om de kinderen zo op een relaxte 

manier in de school te leren kennen. En wat 

heeft groep 5 mij verbaasd: muzikaal, 

leerbaar, enthousiast.  

 

We begonnen eerst met een aantal 

bekende liederen en psalmen, maar daarna 

‘leerden’ we het lied van de week: ik geloof 

in God de Vader. Ze kenden het nog niet, 

maar slechts één keer voorzingen en ze 

gingen volledig mee. Wat een overtuiging 

en wat een belijdenis. Daarna zongen we 

nog ‘Dit is de dag die de Heer ons geeft’ in 

zo’n vier talen en de vijfde taal wordt nog 

aangeleerd door een ouder; wat een mooie 

betrokkenheid.  

 

Wat is onderwijs toch een mooi vak! Zeker 

wanneer wij dagelijks mogen beginnen 

met Gods Woord en Hem mogen prijzen 

met lofgezang. Maar vervolgens onze 

christelijke identiteit door heel de dag 

heen mogen laten schijnen.  

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 48 

lied van de 

week 

 

 

Psalm 140:13 (groep 5-8) 

 

zondag  

24 november 

  

 

 

 

 

 

maandag  

25 november 

  

 

surprise-avond 

 

 

Gerrit (congiërge), 62 jaar 

dinsdag  

26 november 

  

 

spreekuur (intekenlijst) 

 

Justine R, 7 jaar 

Lydia B, 10 jaar 

woensdag   

27 november 

  

 

 

 

Britt W, 11 jaar 

Justin B, 13 jaar 

donderdag  

28 november 

  

 

 

 

vrijdag  

29 november 

  

 

 

 

 

zaterdag  

30 november 

 

 

 

 

 

agenda – week 47  

lied van de 

week 

 

 

Psalm 67:3 (groep 3-8) 

zondag  

17 november 

 

 

 

 

 

Max H, 7 jaar 

maandag  

18 november 

 

 

MR-vergadering 

 

 

Sanne B, 9 jaar 

dinsdag  

19 november 

 

 

adviesgesprekken groep 8 

 

 

Anna B, 10 jaar 

woensdag   

20 november 

 

 

adviesgesprekken groep 8 

 

 

Marit P, 12 jaar 

donderdag  

21 november  

  

 

adviesgesprekken groep 8 

 

 

vrijdag  

22 november 

  

 

 

 

 

Bob H, 9 jaar 

zaterdag  

23 november 
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40 jaar 

Juf Ria (RT) was twee weken geleden 40 jaar getrouwd met haar 

man John. Een bijzonder mooi jubileum dat zij al eerder met 

hun (klein)kinderen mochten vieren. Van harte gefeliciteerd en 

Gods zegen voor de komende jaren toegewenst. 

 

 

juf Lisanne 

Het herstel van juf Lisanne loopt volgens verwachting. Dit 

betekent dat het lichamelijk al een stuk beter gaat en zij steeds 

meer kan oppakken. Daarom zal juf Lisanne binnenkort ook 

weer haar werk gaan oppakken. Dit re-integratietraject zal naar 

verwachting tot aan kerst duren.  

 

Het re-integreren gaan we in groep 4 in gang zetten onder 

leiding van juf Thessa. Dat betekent dat we in deze periode de 

leerlingen extra zorg kunnen bieden aan deze leerlingen.  

 

Komende week zal juf Lisanne op maandag-, woensdag- en 

vrijdagochtend aanwezig zijn in de groep. We hopen en bidden 

voor een goed herstel. 

 

 

adviesgesprekken groep 8 

Komende week staan de adviesgesprekken van groep 8 

gepland. De leerlingen mogen samen met hun ouders naar het 

gesprek komen. In het gesprek wordt gekeken naar de 

ontwikkeling van de afgelopen periode, persoonlijke 

doelstelling voor de komende periode en zullen we 

doorspreken over het voorlopig advies. Bij deze gesprekken zal 

meester Diederik of juf Hilbertine ook aanschuiven. 

 

 

spreekuur (groep 1 – 7) 

Het (vrijwillig) spreekuur van woensdag 27 november 2019 

wordt naar dinsdag 26 november 2019 verplaatst. Heeft u 

vragen over de ontwikkeling van uw kind, dan wordt u van 

harte uitgenodigd hiervoor. Van 15.30 uur – 16.30 uur zijn alle 

leerkrachten beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. U 

kunt zich hiervoor aanmelden. De intekenlijst hangt vanaf 

maandag 18 november 12.00 uur naast de groepsdeur. 

 

 

 

 

geboren 

Op 15 oktober 2019 is Ayden geboren. Ayden is het broertje 

van Manuel (groep 2). Van harte gefeliciteerd! 

 

Op zaterdag 9 november 2019 is Dionne geboren. Dionne is 

het zusje van Carice (groep 6), Marion (groep 5) en Ariënne 

(groep 3). Van harte gefeliciteerd! 

 

 

ouderbijdrage 2019-2020  

Aan het begin van elk schooljaar wordt aan u een (vrijwillige) 

ouderbijdrage gevraagd. Het geld wordt besteed aan allerlei 

zaken rondom school. Te denken valt aan een boekje met het 

kerstfeest, het sinterklaasfeest, pasen, traktaties enz. 

 

Kortom schoolzaken die buiten de overheidsvergoeding vallen. 

Vandaar dat uw bijdrage van grote waarde is om dit alles te 

realiseren! De bijdrage is als volgt vastgesteld: 

 

 voor één schoolgaand kind € 30.- 

 voor twee schoolgaande kinderen € 50.- 

 voor drie of meer schoolgaande kinderen € 65.- 

(voor het schoolreisje en schoolkamp wordt apart betaald) 

 

Van voorgaande jaren bent u gewend dat we u eerder in het 

schooljaar hierover een bericht sturen. Dat dit nu in november 

uitgezet wordt, heeft te maken met een verandering. Vanaf dit 

schooljaar maken we gebruik van ‘Schoolkassa’. Een systeem 

dat gekoppeld is aan Parnassys en dat ons erg veel 

administratief werk uit handen neemt.  

 

Binnenkort krijgt u per gezin een bericht via Parnassys. Hierin 

is een betaalverzoek opgenomen en kunt u gemakkelijk via 

Ideal of SEPA de ouderbijdrage overmaken.  

 

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Alvast 

bedankt voor uw bijdrage! 

 

 

 

 

 

 

 

 

bestemming zendingsgeld  

Elke maandag halen we het zendingsgeld in de klassen op. Het 

is mooi om te zien dat dit wordt meegenomen, maar graag 

willen wij u ook laten zien waar het geld dan naartoe gaat. Dit 

jaar hebben we drie bestemmingen: Nkhome Full Primary 

School, de familie Yushchuk en Kidist. 

 

Malawi 

Het directieteam is vorig schooljaar met elkaar naar Malawi 

geweest. Daar hebben zij d Nkhome Full Primary School 

bezocht. Tevens is er afgesproken te gaan helpen, zodat de 

kinderen daar niet meer op de grond hoeven te zitten maar op 

meubilair. In de eerste periode hebben we met elkaar €100,- 

gespaard en over kunnen maken. 

 

Kidist (sponsormeisje) 

Van Kidist hebben we een mooie brief gekregen. Kidist wil 

graag dokter worden, zodat ze anderen kan helpen. Ze doet 

het goed op school en wil graag leren. Blijft u ook voor haar 

bidden? Gemiddeld steunen we haar elke maand met €35,- 

 

Familie Yushchuk (sponsorgezin) 

Het afgelopen jaar heeft de familie Yushchuk regelmatig 

bezoek gehad van hun gezinscoach en verschillende soorten 

hulp ontvangen: voedsel- en hygiënepakketten; pastorale zorg 

en kerkelijke activiteiten. Afgelopen jaar hebben de kinderen 

goed gepresteerd op school. In het gezin gaat het minder 

goed. Zo is vader opnieuw 

aan de alcohol verslaafd 

geraakt en heeft moeder 

besloten definitief te gaan 

scheiden. Vervolgens heeft 

moeder in haar gezondheid 

problemen gehad en een 

hartinfarct weten te 

voorkomen. Ook met de 

kinderen gaat het door deze 

situaties niet goed. Hulp 

voor dit gezin is en blijft 

zeker nodig. Wij mogen 

helpen door maandelijks 

gemiddeld met €35,- te 

steunen. Ook ontvangen zij 

met Kerst een kerstpakket.  

http://www.hsn-scholen.nl/

