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Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand juni dat de leerlingen aanleren.
Onderbouw

Jona uit de grote vis
Jona heeft God wel verstaan,
maar hij stoort er zich niet aan.
Jona gaat heel eigenwijs
met een grote boot op reis.
Maar de Heer zegt: nee, nee, nee,
Jona moet naar Nineve.
Maar de Heer zegt: nee, nee, nee,
Jona moet naar Nineve!
Midden op de oceaan
komt zijn schip in een orkaan.
Jona wordt van boord gezet,
maar een vis heeft hem gered
Want de Heer zegt: nee, nee, nee,
Jona moet naar Nineve!
Want de Heer zegt: nee, nee, nee,
Jona moet naar Nineve!
Na drie dagen duisternis
komt hij heelhuids uit de vis,
Jona gaat nu wél op pad,
naar die goddeloze stad.

Want de Heer zegt: nee, nee, nee,
Jona moet naar Nineve!
Want de Heer zegt: nee, nee, nee,
Jona moet naar Nineve!
Nineve hoort Jona aan
en de mensen zijn ontdaan;
zitten neer in zak en as,
dagenlang wordt er gevast.
En de Heer zegt: nee, nee, nee,
sparen zal ik Nineve.
En de Heer zegt: nee, nee, nee,
sparen zal ik Nineve.
Jona uit de grote vis
ziet dat God vol liefde is.
O, wat is die Jona kwaad,
Dat de stad haar straf ontgaat.
Maar de Heer zegt: nee, nee, nee,
wees toch blij om Nineve.
Maar de Heer zegt: nee, nee, nee,
wees toch blij om Nineve.

U kunt het lied vinden in de bundel “Alles wordt nieuw”, of beluisteren via volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=W1nHpPCQn0U
Bovenbouw

Jo Jo Jona
God zei tegen Jona: “Ga naar Ninevé,
de mensen daar doen allemaal gemeen.”
Maar Jona dacht:” ik ga er met de boot
vandoor, want Ninevé, daar ga ik mooi nie’
heen.”
Midden op de zee ging er opeens iets mis
want God stuurde een vreselijke storm.
Maar Jona lag te slapen dus hij had niks door,
de rest van de bemanning schrok enorm.
Jo, Jo, Jona, wat is dat nou,

Waarom doe je toch zo dom?
Straks gaat er nog echt iets fout.
Jona, je vraagt er zelf om.
Jona zei:” ‘t spijt me, maar het is mijn schuld,
Want ik was ongehoorzaam aan Gods woord.”
Ze vroegen ‘m: “Wat moeten we nu met je
doen?” en Jona zei : “Gooi mij maar
overboord.”
Nadat ze dat weer deden werd de zee weer
kalm
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En toen verscheen een hele grote vis.
Die slokte Jona op en ja, daar zat ‘ie dan, drie
dagen en drie nachten, ‘t was niet mis.
Jo, Jo, Jona, wat is dat nou,
Waarom doe je toch zo dom?
Nu gaar er dus echt iets fout.
Jona, je vroeg er zelf om.
Daar bad hij tot de Heer en hij was reuze blij
dat God hem uit het water had gered.
En God zei tot de vis: “Spuug ‘m dan nu maar

uit.”
en Jona werd toen op het strand gezet.
Uiteindelijk ging Jona toch naar Ninevé,
Vertelde hun wat God hem had gezegd.
De mensen kregen spijt en God vergaf hun
schuld en zo kwam alles toch nog goed
terecht.
Jo, Jo, Jona, zo hoort het nou,
had het maar meteen gedaan.
Luister altijd naar de Heer
dan zal het zeker beter gaan

U kunt het lied beluisteren via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=EbFuByN3hL4
Rapporten groep 3 t/m 8
Het einde van het schooljaar komt langzamerhand in zicht. Wilt u, als u dat nog niet eerder deed, het
rapport van uw kind zo spoedig mogelijk (laten) inleveren bij de leerkracht?
Meesters-en juffendag
We zien terug op een prachtige meesters- en juffendag. Wat hebben de kinderen en de collega’s
genoten. Alle ouders die betrokken waren bij de organisatie willen we langs deze weg hartelijk
bedanken! Het was een feestelijke dag!
Rommelmarkt zaterdag 11 juni 2016
Op zaterdag 11 juni zal de jaarlijkse rommelmarkt van de Hervormde Gemeente van Rijswijk weer
worden gehouden op het schoolplein in Rijswijk. Vanaf 08:00 tot 14:00 uur wordt allerlei koopwaar
aangeboden, zoals boeken, serviesgoed, elektra, speelgoed, klein meubelen etc. Ook zal onze
uitgebreide kledingkraam weer present zijn. Er zijn speciale spelletjes voor de kinderen en vanaf
11.00 uur zullen er een aantal rondes gedraaid worden op het Rad van Avontuur. Dit alles kunt u op
uw gemak bekijken onder het genot van een bakje koffie/thee met wat lekkers. Ter plaatse zullen
pannenkoeken worden gebakken. De opbrengst zal ten goede komen aan de Hervormde Gemeente
van Rijswijk. U bent allen van harte uitgenodigd.
Kleuteruitje (vervolg)
In de vorige nieuwsbrief
heeft u al kunnen lezen
over het kleuteruitje op
vrijdag 24 juni (of 1 juli).
Hier nog wat
aanvullende informatie:
- Voor ouders die een probleem hebben door de
begintijd van 9.30u. is er de mogelijkheid hun
kind al eerder op school te brengen.
- Bij de Neswaarden kunnen de kinderen ook
heerlijk met water spelen. Daarom lijkt het ons
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goed, als ze bij warm weer thuis al hun zwemkleding onder hun kleding aantrekken en evt. een
handdoek meenemen.
Op vrijdag 24 juni zouden ook de rapporten uitgedeeld worden. Dat lijkt ons in dit geval niet
handig. Daarom willen we die vast op de donderdag ervoor mee naar huis geven.
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