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11 januari 2018 - Voor alle data geldt: Deo Volente

Lied van de maand januari 2018
Een liedje voor U
Voor de onderbouw:
Dank U voor het graan
zodat wij broden kunnen bakken
dank U voor de bomen
met hun appels aan de takken
dank U voor Uw schepping
vol met prachtige geschenken
en dat U ons ooit dropjes en ook spekkies liet
bedenken
dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U
zingen

Dank U voor het land
waarin ik veilig op mag groeien
dank U voor de bloemen
die zo prachtig kunnen bloeien
dank U voor de wolken
en de bomen en de dieren
en dat ik ieder jaar weer mijn verjaardag mag
gaan vieren
dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U
zingen

Dank U – dank U wel
voor alles wat U hebt gegeven
dank U – dank U wel
voor al het mooie in ons leven

Dank U – dank U wel … (2x)
Dank U – dank U wel
voor al het mooie in ons leven

U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=biAWdlVhFE4
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Lydia Zimmer
© 2009 Celmar Music / Schröder & Busser

Voor de bovenbouw
Ja, ja, ja
Petrus was een visser,
gewoon een mens als wij.
Op een dag kwam Jezus en die zei:
Kom maar bij Mij, volg Mij.

Petrus maakte fouten,
want hij was een mens als wij.
Toen voelde hij zich schuldig:
'o, wat ben ik toch een ei.'

En Jezus zei: Vertrouw op Mij,
Ik leer je hoe het moet.
Leg je leven in Mijn handen
En dan komt alles goed.

Maar Jezus zei: 'Ik stierf voor jou
en ben weer opgestaan.
Ik houd van jou, vergeef je
wat jij hebt fout gedaan!'

Refrein
En Petrus zei:
'Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer
en doenderdedoendoendoen wat U mij zegt.
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer.
Mijn hele levensavontuur
Elke dag een beetje meer.'
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U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=FaIeAINPrpc
Kerstviering
We kunnen terugzien op goede vieringen in de kerk en in school. De
opbrengst van de collecte in de kerk was: €251,05. Hartelijk dank voor
uw gave voor de stichting ‘ Brood voor weeskinderen’. Meer informatie
over deze stichting kunt u lezen op de website van de stichting:
http://www.broodvoorweeskinderen.nl

Met dank aan de OR die de themahoek in de school (zie foto hiernaast)
heeft gemaakt.

Van de Stichting kregen we onderstaande toegestuurd:

Collecte kerstviering:
Bedankt namens de kinderen in Burundi!
Afgelopen week kreeg ik het bericht van jullie dat de collecte
tijdens de kerstviering het mooie bedrag van €251,00 heeft
opgebracht. Heel hartelijk bedankt voor dit mooie bedrag. Het
kwam op het juiste moment voor Marieke. Zij heeft twee weken
geleden voor de kinderen in Bujumbura weer een gezellige
middag georganiseerd. Zij vraagt dan een aantal kinderen om bij
haar te komen eten en spelletjes te doen. Ook probeert zij hen
dan nog wat extra kleding te geven en brood voor thuis. Deze
middagen kosten natuurlijk altijd geld, maar zijn wel erg leuk en
goed om te doen voor deze kinderen. Met dit geld hopen we zo
de komende tijd weer wat extra’s voor de kinderen in Bujumbura
te mogen doen. Hartelijke groet,
namens de stichting Brood voor weeskinderen,
Anton Vos
School-kerk-gezinsdienst zondag 28 januari 2018 - uitnodiging
Op zondag 28 januari 2018 staat de School-kerk-gezinsdienst gepland voor de groepen 1-4. Deze
dienst vindt plaats in de Gereformeerde kerk in Rijswijk en begint om 09.30 uur. Het thema van deze
dienst is "Mag dat wel?" Tijdens de dienst is er een collecte voor moeders en kinderen in Libanon die
gevlucht zijn uit Syrië. U wordt allen van harte uitgenodigd om samen met uw kind(eren) bij deze
dienst aanwezig te zijn.
Informatieavond klaarovers
Op woensdag 17 januari 2018 is een informatieavond voor klaarovers georganiseerd. Alle klaarovers
worden dan verwacht. De wijkagent is dan aanwezig en ook mevr. J. Schouten van de gemeente.
Afmelding kan bij de coördinator: Caroline Kant.
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Rapport mee
Op vrijdag 16 februari krijgen de leerlingen hun rapport (groep 3 tot en met groep 8). Wilt u het
rapport door uw kind(eren) uiterlijk woensdag 17 januari laten inleveren bij de groepsleerkracht?
Informatiemiddag/-avond 29 januari 2018 nieuwe leerlingen
Op maandag 29 januari 2018 wordt een informatiemiddag/-avond voor nieuwe leerlingen gehouden.
De middag begint om 13.30 uur en duurt tot 15.00 uur. Het avondprogramma start om 19.30 uur. In
de komende weken wordt een advertentie in het Altena Nieuws opgenomen. Wilt u familie en
bekenden attenderen op deze informatiemiddag/-avond?
Overblijf
Deze week heeft Hoppas het overblijven overgenomen. Als u uw kind(eren) een keer wilt laten
overblijven, kunt u hem/haar opgeven bij Hoppas. U hoeft dat niet meer te doen bij de
groepsleerkracht. Voor het overblijven kunt u uw kind aanmelden en afmelden door een mail te
sturen naar Aletta@hoppas.nl of te bellen naar 0183-442662, doorkiesnummer 220.
Data
17-01: inloop groep 1-2
23-01: schoonmaakavond
24-01: inloop groep 1-2
25-01: Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging ‘De Stroming’
28-01: KSG – dienst in Gereformeerde Kerk te Rijswijk voor groep 1 t/m 4
29-01: informatiemiddag en informatieavond nieuwe leerlingen
29-01: deze week komt de nieuwsbrief
05-02: deze week zijn er adviesgesprekken voor leerlingen van groep 8
07-02: inloop groep 1-2
12-02: deze week zijn er adviesgesprekken voor leerlingen van groep 8
14-02: inloop groep 1-2
16-02: de leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen hun 1e rapport mee, de leerlingen van groep 1 en 2
krijgen in juli een rapport
19-02: 10 min – gesprekken
21-02: inloop groep 1-2
22-02: 10 min – gesprekken
23-02: vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij in verband met de voorjaarsvakantie
26-02 t/m 02-03: voorjaarsvakantie

De hele kalender kunt u ook terug vinden via:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=destroming.eu_3v058pdlprrj6ktppdvcg88vnk%40
group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
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