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Kreet van de week

Naar inhoud

Schoolfotograaf
Zoals u vorige week al hebt kunnen lezen, worden er volgende week dinsdag en woensdag schoolfoto’s
gemaakt. Alle foto’s worden gemaakt op de locatie ‘de Stroekeld’.

~1~

Op dinsdagmorgen 16 mei zijn de groepen 8a, 0/1a, 0d, 0/1c, 1d/2d,
1e/2e, 2a, 2b en 2c aan de beurt.
Op dinsdagmiddag 16 mei zijn de groepen 6a, 8b, 8c, 6b, 5a, 6c en 7a
aan de beurt.
Op woensdagmorgen 17 mei zijn de groepen 0/1b, 3c, 3d, 4c, 7b, 7c,
3a, 6d, 3b, 4b, 4a, 5b en 5c aan de beurt.
Op woensdagmiddag 17 mei bestaat er ook de mogelijkheid om
broer/zus foto’s te laten maken. Dit kan tussen 12.45 uur en 15.45 uur.
Deze foto’s worden gemaakt in het speellokaal op de locatie ‘de
Stroekeld’. Als u even moet wachten op uw beurt, dan kunt u plaatsnemen
op de banken in de centrale hal.
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Gedicht
Vorige week hebben we stil gestaan bij de dodenherdenking en Bevrijdingsdag. In groep 7c zijn de
kinderen erover aan het dichten geslagen. Hieronder het gedicht van Loïs Drijer.
Het is oorlog
Ik hoor de bommen vallen.
Harde, boze knallen.
Wat moet ik doen? Vluchten? Waarnaartoe?
Het is midden in de nacht en ik ben heel erg moe.
Het is ochtend. Snel mijn handen voor mijn oren.
Ik wil vandaag die knallen echt niet horen.
Vandaag gaan we het land uit. Ik pak mijn koffer in.
En dat doe ik met veel tegenzin.
Als iedereen klaar is stappen we in de auto en vader trapt op het gaspedaal.
We rijden van de oprit af. Dag allemaal.
Ik zie overal rode vlaggen hangen met een hakenkruis erop.
Hitler is aan de macht. En mijn leven hangt op de kop.
Ik weet echt niet wat er gaat allemaal gebeuren.
Maar dit is niet het moment om te gaan zeuren.
We rijden ons dorpje uit.
Ik kijk door de achterruit.
Ik wil echt niet naar zo’ n een of ander kamp.
Want dat is pas een echte ramp.
Vandaag gaan we nu 2 minuten stil staan.
Bij alle mensen die in de 2e Wereld Oorlog zijn ondergegaan.
Naar inhoud
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Schoolvoetbal
Afgelopen woensdagmiddag zijn de regiofinales van de schoolvoetbal gehouden. Wij mochten met zowel
een jongens- als meisjesteam uit de groepen 8 deelnemen aan deze finales.
De kinderen hebben opnieuw hun beste beentje voorgezet. De concurrentie was echter stevig. De winnaars
van elke plaats mochten uitkomen op dit toernooi, dus dan speel je tegen alleen maar winnaars.
De jongens hebben 1 wedstrijd gewonnen en er 2 verloren. De meisjes hebben er 1 gelijk gespeeld en er
2 verloren. Hiermee houdt het schoolvoetbaltoernooi 2017 op voor onze spelers.
We willen onze voetballers hartelijk bedanken voor hun inzet!
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Kalender
16 en 17 mei

Schoolfotograaf

24 mei
25 mei

Oudergebedsgroep
Hemelvaartsdag

26 mei
31 mei

Vrij na hemelvaartsdag
Pinksterviering groepen 3 in de Ark

1 juni
13-16 juni

Pinksterviering groepen 4 in de Ark
Wandel4daagse

22 juni
23 -26 juni

Oudergebedsgroep
Lang weekend vrij

27 juni
29 juni

Evaluatiegesprekken plusgroep
Schoolreizen groep 0 t/m 7
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Musical Mozes

Mee-doe-musical: Mozes!
Heb jij zin om mee te spelen in een echte musical? Dat kan! De musicalgroep ‘de Vliegende Speeldoos’
komt namelijk op zaterdag 20 mei naar Rijssen om samen met 100 kinderen de musical ‘Mozes’ in te
studeren en op te voeren!
De groepen 1 t/m 4 zitten zo goed als vol, maar zit je in groep 5 t/m 8, dan kun je nog meedoen! We
starten om 13.00 uur in Reggesteyn, Cattelaar 2. Samen repeteren, samen extra’s voor je outfit
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knutselen, samen eten en tenslotte om 19.00 uur samen met de Vliegende Speeldoos (en het publiek)
genieten van de musical, waarin ook jij een rol speelt!
Lijkt je dit geweldig? Meld je dan snel aan via kinderkerkfeest@gmail.com, want vol=vol! Mocht je
vragen hebben of meer informatie willen, dan kan dit ook via hetzelfde mailadres.
Wie weet tot ziens op 20 mei!
Vrolijke groetjes,
Anne Nijkamp
Susanne Derksen
Wim en Jeannet van Wingerden
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Jeugddienst Open Hof
Op 21 mei is er een speciale jeugddienst in de ‘Open Hof’. Deze dienst wordt helemaal verzorgd door
gospelkoor ‘Reach Out’ uit Wierden.
‘The Story’ is een project dat Gods verlossingsplan presenteert voor zijn volk van Genesis tot Openbaring.
Het gaat over de schepping, Adam en Eva, Gods verbond met Abraham, het koninkrijk van David, de
geboorte, het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus.
‘The Story’ vertelt het grootste, meest overtuigende verhaal van alle tijden: het verhaal van de ware God,
die zijn kinderen liefheeft. Die voor hen een weg van eeuwig geluk heeft opgebouwd en voorzien heeft van
een route naar de eeuwigheid. Die route ligt in zijn liefde die tot uiting komt in de geboorte, het leven, de
dood en de opstanding van Jezus Christus. Deze zelfde God is nog steeds levend en actief vandaag. Nog
steeds luisterend, nog steeds handelend, nog steeds geeft Hij zijn genade. Luister naar Gods roeping op je
leven, zoals Hij jou helpt jouw eigen verhaal te schrijven.
Dit unieke project bestaat uit een begeleidende film, vertelling en koorzang met muziek. Het verhaal duurt
in totaal 1 uur en is zonder onderbreking. Door deze afwisseling en de eigentijdse invulling zal zowel een
jong als een wat ouder publiek hierdoor aangetrokken worden.
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