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Agenda
6-10 september

11 september
13-17 september

In de week van 6 sept.
ontvangt u een link voor
de informatiefilm van de
groep van uw kind(eren)
Inzamelen oud papier
Spreekavond ouders
vertellen, zo mogelijk op
school.

Verjaardagen
1 september
2 september
3 september
4 september

7 september
10 september
11 september
17 september
20 september
21 september
27 september
28 september
29 september
30 september

Judith
Gerjan
Niek
Robin
Roan
Jantine
Juf Tineke
Lauri
Aleksandr
Christian
Jette
Martinus
Annelin
Nienke
Juf Klaaske
Tess
Sam

Van de directie
Jaarthema 2021-2022..
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Het nieuwe jaarthema is: Op reis naar het beloofde land.
Dit jaar gaan we elke maand stil staan bij de reis van de Israëlieten door de woestijn en trekken we
een parallel naar onze reis richting de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, ons beloofde land.
Hoe gaat de reis...
Naar het land Kanaän
De Israëlieten gaan een lange reis maken, maar voordat ze op weg gaan, wil de Here dat ze een
aantal dingen gaan doen om zich voor te bereiden. Er moet een maaltijd klaargemaakt worden en
bloed van een schaap of geit aan de deurpost gesmeerd worden. Dat bloed is een teken dat de Here
de Israëlieten beschermt. Midden in de nacht moeten ze klaar staan met hun reiskleren aan en
staande snel de maaltijd opeten; vlees en brood zonder gist met bittere kruiden. Het is de
Pesachmaaltijd die elk jaar gevierd moet worden om er aan te denken dat de Here de Israëlieten
heeft bevrijd. En dan gaan ze op reis, verlost van Farao. Ze zijn vrij en wat zijn ze blij.
Naar de nieuwe aarde
Net als de Israëlieten zijn wij ook op reis. We zijn op weg naar de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde.
Hoe bereiden wij ons voor en wat nemen wij mee voor onderweg? Wanneer de nieuwe aarde komt,
weten we niet, maar we moeten ons er wel goed op voorbereiden. Laten we in de Bijbel lezen hoe
de Here wil dat we onderweg leven. Laten we door te bidden, praten met de Here en onze vragen
over deze reis bij Hem neerleggen. Laten we vragen om Zijn bescherming en daarop vertrouwen.
Laten we maar vaak aan de mensen om ons heen zien dat het voor ons belangrijker is om bezig te
zijn met onze eindbestemming dan het verzamelen van schatten die we niet mee kunnen nemen.
Laten we zo op reis gaan.

De kinderen hebben een reisdagboekje gekregen. Bij de jaaropening in de groep is het thema van de
eerste maand besproken. Wat zou het fijn zijn als er thuis ook over gesproken wordt met elkaar en
de vragen ingevuld worden en/of er een tekening wordt gemaakt over de reis van de Israëlieten en
dan het onderdeel dat besproken wordt voor de maand september. De bijbeltekst staat in het
reisdagboekje van de kinderen.
Een gezegend jaar toegewenst waarin we de woorden van de Here, thuis en op school, weer mogen
doorvertellen aan de kinderen.
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Gym..
Vanaf komende dinsdag beginnen de gymlessen weer. Groep 3-8 krijgt op dinsdag gymles van
meester Imanuel. Vandaag (vrijdag) was hij even op school om kennis te komen maken. Dinsdag dus
graag weer sportkleding mee naar school.
Stoetbomen..
De kinderen van groep 3 hebben op de eerste schooldag een stoetboom gekregen. Een oude
traditie. Wikipedia zegt er dit over: Een stoetboom is een tak met bolletjes gebakken deeg (vaak
krentenbollen) die wordt uitgereikt aan kinderen tijdens hun eerste dag op de basisschool (groep 1
of groep 3). Deze traditie komt voor op het Hogeland in de Nederlandse provincie Groningen. Stoet
is Gronings voor "brood", boom verwijst naar het verhaal dat de meester op zolder een 'stoetboom'
had waar deze takken vanaf werden geplukt. De meester was vaak verantwoordelijk voor het
klaarmaken van de stoetbomen. De ouders werd vroeger om een bijdrage gevraagd om de traditie
in stand te houden voor hun kinderen. De traditie was vaak mede ingesteld om de kinderen aan het
einde van hun eerste dag te belonen voor lief zijn en gehoorzaamheid en vormde voor hen tevens
een troostprijs; vanaf nu kon er niet langer alleen worden gespeeld, maar moest er ook worden
geleerd. Tegenwoordig worden ook wel andere dingen aan de stoetboom gehangen, zoals snoep,
appels of sinaasappels en worden de stoetbomen ook wel gemaakt door oudere kinderen of door
ouders zelf.
Vanuit het team..
Juf Klaaske en juf Janneke konden door ziekte vorige week niet werken, maar gelukkig staan ze
volgende week weer voor de klas.
Zaterdag 4 september is juf Tineke jarig, 28 september juf Klaaske en 1 oktober juf Renske. Fijne
verjaardagen toegewenst.
Hartelijke groeten,
Aafke
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Algemene zaken
Sociale vaardigheidstraining
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Weerbaarheidstraining sterke kinderen

KIES – Kinderen in EchtscheidingSituaties
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