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Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand augustus.
Een Parel In Gods Hand
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand
Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent een oen
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart, ik ben niks waard
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg
Weet je dat de Vader je kent...
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks
Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er zijn
Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben jij": God houd van mij, God houdt van mij
Ik weet dat de Vader mij kent
Ik weet dat ik van waarde ben
Ik weet dat ik een parel ben
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand
U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=OyEZlBDb5gM
Overblijf
Vanaf donderdag 24 augustus 2017 is het mogelijk dat uw kind(eren) op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag weer overblijft/overblijven. Opgave is mogelijk bij de coördinator: Ilse Smits. U
kunt haar per telefoon of app bereiken: 06 37449674 of per mail: ilsesmits18@gmail.com.
Verkeer bij/in de school
We wijzen u nog een keer op de flyer over de verkeerssituatie bij/in de school die gisteren per email
naar u is gestuurd. Deze informatie is nog een keer als bijlage bij deze info meegestuurd.
Luizencontrole
In overleg met de ouder die de luizencontrole coördineert is besloten de uitgestelde controle op
woensdag 30 augustus 2017 te laten plaats vinden.
Jaarkalender en schoolgids
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat u beide documenten deze week nog zou ontvangen.
Helaas gaat dat niet lukken. Zoals het er nu naar uitziet ontvangt deze documenten volgende week.
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Data
Omdat u de jaarkalender nog niet heeft ontvangen, leest u hieronder van een aantal activiteiten de
planning.
23-08: eerste schooldag (stond op 24-08)
01-09: speelgoedmorgen groepen 1-2
06-09: inloop groep 3 t/m 8
08-09: leerlingen vrij i.v.m. Giessense markt
11-09: MR vergadering
13-09: inloop groep 3 tot aan de herfstvakantie
18-09: oudervertelmoment (u krijgt hiervoor een aparte uitnodiging)
21-09: oudervertelmoment (u krijgt hiervoor een aparte uitnodiging)
08-10: KerkSchoolGezinsdienst voor groep 5 t/m 8 (locatie: Herv Kerk Giessen) – (stond op 09-10)
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