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Prisma Praat 
Nieuws van  

Langelandsterweg 1 
9982 BC Uithuizermeeden 

0595-412 990 
prisma@noorderbasis.nl 

Nummer 2, september 2022 

Agenda Verjaardagen 

3 oktober  
17-21 oktober 

 
 
 

 
 

 
 

 

Studiedag | kinderen vrij 
Herfstvakantie 

1 oktober 
2 oktober 
5 oktober 
9 oktober 

10 oktober 
11 oktober 
12 oktober 
15 oktober 

 
20 oktober 
23 oktober 
31 oktober 

 

Juf Renske 
Guus  
Noa  
Lucas  
Sarah  
Sterre  
Willem 
Willem Jan 
Chloë 
Jelmer 
Aron 
Lars 

 

Van de directie     

 Jaarthema... 

Feest voor de Heer, is het jaarthema waar we bij de maandopeningen bij 

stil staan. Voor de maand oktober is het onderwerp: 

 

Verleden... Op 

de Grote 

Verzoendag 

ging de hogepriester het Heilig der 

Heiligen binnen met bloed van een 

offerdier. In dit gedeelte van de tempel 

stond de ark van het verbond. De 

hogepriester sprenkelde het bloed op en 

voor de ark en bad voor vergeving van alle 

zonden van het volk. Hij droeg witte 

kleding. Het offer bestond uit twee 

bokken. Het bloed van de ene bok bracht 

de hogepriester de tempel binnen en op 

de andere bok legde hij zijn handen. De 

hogepriester legde hiermee symbolisch de 
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zonden van de Israëlieten op het dier. De bok werd daarna de woestijn in gestuurd. Later stierf 

hogepriester Jezus voor ons aan het kruis. Door dit offer zijn al onze zonden vergeven en is satan 

overwonnen. We wachten nu op de laatste Grote Verzoendag. Dan is Jezus teruggekomen en mogen 

we op de nieuwe aarde wonen. We zijn dan verzoend met God omdat we vergeving krijgen. 

Heden.... In Israël is de Grote Verzoendag (Jom Kipoer) de belangrijkste dag van het jaar. Voordat 

deze dag begint vragen de Israëlieten vergeving aan familieleden en vrienden voor verkeerde dingen 

die zijn gezegd of gedaan. Op deze feestdag werken ze niet en rijden ze ook niet in een auto. 

Vliegtuigen blijven aan de grond. Op de televisie is niets te zien en de winkels zijn dicht. Ook vasten 

de Israëlieten op die dag. Vasten betekent dat je niets eet. De kinderen mogen daar niet aan mee 

doen. Ze mogen wel één maaltijd overslaan. De Israëlieten hopen op die dag vergeving te krijgen van 

God. De hele dag zijn ze samen in de synagoge. Daar wordt veel gebeden en uit de Bijbel het verhaal 

van Jona gelezen. Dat verhaal gaat over dat God de mensen vergaf die om vergeving vroegen. Veel 

mannen in de synagoge dragen witte kleding. Zo wit als die kleding is, zo schoon willen ze worden 

van de verkeerde dingen die ze hebben gedaan. Aan het einde van het feest wordt op de sjofar 

geblazen. 

Maand opening... Donderdagmorgen 6 oktober is er een maand opening in de hal van 

school. De kinderen gaan eerst naar hun eigen klas en dan met hun leerkracht naar de hal. Ouders 

zijn van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn. In de hal staat een kar met klapstoelen. Die 

kunnen neergezet worden en het is fijn als de stoelen na afloop weer op de kar gezet worden. De 

maandopening is dus 's morgens bij aanvang van de lesdag. Van harte welkom! 

Vanuit het team... Alinda, onze intern begeleider, is geopereerd en heeft een kunstknie gekregen. De 

operatie is goed gegaan en nu kan ze rustig aan herstellen. We wensen haar een spoedig verder 

herstel toe.   

Juf Anouk is al vanaf de zomervakantie niet op school. Zij en haar man zijn in blijde verwachting van 

een kindje. Alleen heeft ze zoveel klachten dat ze niet kan werken. We hopen dat ze zich snel beter 

gaat voelen en weer meer energie krijgt, zodat juf Anouk weer aan het werk kan. Gelukkig is er 

vervanging en werkt juf Carin op de maandag en dinsdag.  

Op 1 oktober is juf (onderwijsassistent) Renske jarig. Een fijne verjaardag toegewenst! 

Studiedag.. Komende maandag, 3 oktober, zijn de kinderen vrij omdat wij dan een studiedag hebben. 

Er komt een trainer van de Kanjertraining om ons weer verder te scholen in het lesgeven van sociale 

vaardigheden.  

Nog meer nascholing.. Op woensdagmiddag 12 oktober hebben we als team een nascholing over 

seksuele vorming. Elke school is verplicht daar les over te geven. Voor de lessen op school gebruiken 

we de methode Wonderlijk Gemaakt als richtlijn. Een Christelijke methode die ervan uitgaat dat de 

mensen wonderlijk gemaakt zijn door God.  

Herfstvakantie.. Vanaf maandag 17 oktober tot vrijdag 21 oktober is de herfstvakantie. We wensen 

iedereen alvast een hele fijne vakantieweek toe. 

 

 

 

Hartelijke groeten, Aafke  
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Algemene zaken 

 
GI-GA-GROEN | KINDERBOEKENWEEK 

Woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek! Dit jaar is het thema: Gi-Ga-Groen. We hopen 

deze dag feestelijk met de kinderen te starten door allemaal mee te zingen en te dansen met het 

themalied in de ochtend. Het zou fantastisch zijn als de kinderen allemaal in groene kleding op school 

komen.  
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OUD PAPIER 

Beste Lezers, 

De oud papier container is uitsluitend open van 9:00-12:00 uur, de reden hiervan is dat de container 
nu i.p.v. op zaterdag pas op maandag wordt opgehaald. 
Graag verzoek ik u/jou om buiten de openingstijden geen papier bij de container te zetten, dit om te 
voorkomen dat er papier over straat waait. 
De opbrengst van het oud papier wordt gebruikt voor speel-/les materiaal voor de 

basisschoolkinderen. 

12 november kunt u weer oud papier inleveren! 

Heeft u vragen/opmerkingen dan kunt u contact opnemen met: 
Riëtte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


