Nieuws vanuit de directie – week 18
Datum: 10-01-2019
Wees gezegend met Zijn tegenwoordigheid in je leven,
zodat je huis (klas of kantoor) een plaats zal zijn van rust, vrede, blijdschap en onvoorwaardelijke liefde.
Wees gezegend met gezondheid in je geest, ziel en lichaam.
Wees gezegend met kracht, moed, creativiteit, wijsheid, liefde, blijdschap, vrede, bescherming en Gods voorziening.
Wees gezegend met bewogenheid van Jezus voor mensen(kinderen) die in nood zijn,
opdat je hart voor hen zult opnemen en hen zult helpen.
Wees gezegend met geloof dat jij een verschil kunt maken in deze wereld(school),
opdat jij door Gods genade kunt doen wat anderen voor onmogelijk houden.
Ik zegen je oren, opdat ze het positieve en bemoedigende zullen horen.
Ik zegen je mond, opdat je woorden van leven zult spreken.
Ik zegen je voeten opdat ze in heiligheid zullen wandelen en je stappen door de Heer worden geleid.
Ik zegen je handen, opdat het liefhebbende, helpende en zegende handen zullen zijn.
Ik bid dat je ontvankelijk zult zijn voor de dingen van God en hem te allen tijde zult gehoorzamen.
Ik bid dat je in alles wat je doet vrucht zult dragen, in huis, in de gemeente, op je werk of op school.
Ik bid dat God je geestelijke kracht zal geven om het kwade te overwinnen en de verleidingen van satan te weerstaan.
En tot slot bid ik dat Gods goedheid en buitensporige genade je (in 2019) en alle dagen van je leven zullen volgen. (J. Pool)

Met bovenstaande zegenbede zijn we als team
afgelopen maandag het nieuwe jaar gestart.
We willen u ook een heel gezegend 2019
wensen. We weten nog niet wat er allemaal
gaat gebeuren, maar één ding staat vast; God is
er in alles bij!
Ouderenquête
In de kerstvakantie hebben we de uitslagen
gekregen van de ouderenquête. De komende
weken evalueren we deze uitslagen zorgvuldig.
Binnenkort zullen we u uitnodigen voor een
avond waarin we de uitslagen en bijbehorende
aandachtspunten met u zullen delen. Nogmaals
bedankt voor het invullen. Samen werken we
op deze manier aan het verbeteren van de
kwaliteit van onze school.
Rapporten
Zoals we eerder hebben aangegeven krijgen de
kinderen een nieuw rapport. De oude
rapporten hoeven niet meer ingeleverd te
worden.
Kas
De komende maanden willen we voor op het
schoolplein een kas om groente in te
verbouwen, aanschaffen. Misschien is er onder
u iemand die daar veel verstand van heeft en
ons van advies zou kunnen voorzien? Wilt u dan
contact opnemen met ondergetekenden? We
horen het graag!

Pleinwacht kleuters
We zijn hard op zoek naar vaders, moeders,
opa’s en oma’s die tussen de middag
pleinwacht willen lopen bij de groepen 1 en 2.
Wat houdt het precies in:
- U wordt om 11.55 uur op school
verwacht.
- U bent vanaf 12.00 uur buiten en houdt
tot 13.00 uur, samen met iemand
anders toezicht op twee
kleutergroepen.
U kunt zelf aangeven hoe vaak u wilt.
Alle hulp is welkom.
Wanneer u zicht wilt opgeven of meer
informatie wilt, kunt u deze vragen aan
Denise Teffer, juf in groep groen of haar mailen
(d.teffer@ebsonline.nl.).

Hartelijke groet,
Jennifer Bakker & Gerine van ‘t Hof

