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Agenda: 

7 juni:   In verband met de begrafenis van Auke Sjoerd Nicolai sluit de school om 12:00 

9 en 10 juni:  Pinksteren 

13 juni:   Sportdag groep 5 en 6 

14 juni:    Sportdag groep 7 en 8 

20 juni:   Kinderspelmiddag dorpsfeest op het feestterrein (14:30-16:30) 

21 juni:   Studiedag (leerlingen vrij van school) 

25 juni:   Rapport mee naar huis 

Vanaf 26 juni:  10-minuten gesprekken, via Parro krijgt u een uitnodiging 

9 juli:    musical groep 7/8  en afscheid groep 8 

12 juli:   start zomervakantie  

 

Bijbelrooster Kind op Maandag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Week 24 11/6– 14/6 

Wie kun je vertrouwen? 

1 Koningen 17: 1-24 

Koning Achab vertrouwt op de god Baäl, Elia ver-

trouwt op de God van de Israël. In zijn naam zegt de 

profeet dat er droogte zal zijn in het land. Later 

vraagt Elia een weduwe om hem haar laatste eten 

te geven, God zal ervoor zorgen dat zij ook genoeg 

heeft. Durft zij daarop te vertrouwen?  

Week 25 17/6 - 21/6 

Water en vuur  

1 Koningen 18: 20-46  

De Israëlieten moeten kiezen tussen Baäl en de 

Heer. Die twee gaan niet samen, het is de één of de 

ander. Om te laten zien dat God macht heeft, stelt 

Elia voor dat ze om vuur zullen bidden. De profeten 

van Baäl bidden zich een ongeluk, maar worden niet 

gehoord. Elia’s gebed wordt wel verhoord, zelfs na-

dat hij het altaar eerst onder water zet.  

Week 26 24/6 - 28/6 

Je bent niet alleen 

1 Koningen 19: 1-21  

Izebel, de vrouw van koning Achab, staat Elia naar 

het leven. Hij vlucht en komt terecht onder een 

bremstruik, waar hij God vraagt om een eind aan 

zijn leven te maken. Na een reis van veertig dagen 

komt Elia bij de Horeb, waar hij de Eeuwige ont-

moet. Elia is niet alleen.  

Week 27 1/7 - 5/7 

Wil je nog meer?  

1 Koningen 21: 1-29 en 2 Koningen 2: 1-18 

Koning Achab heeft bijna alles, maar wil toch nog 

meer. Door een list van Izebel krijgt hij de wijn-

gaard van Nabot te pakken, maar Elia spreekt hem 

namens God aan op zijn gedrag. Later horen we dat 

Elia’s opvolger Elisa dubbel wil delen in zijn geest. 

Wil hij nog meer?  



Nogmaals Oproep versterking TSO 

Voor de versterking van het vrijwilligersteam van de tussenschoolse opvang zijn we (nog steeds) op 

zoek naar iemand die structureel  één dag (waarschijnlijk de dinsdag) mee wil draaien in de tussen-

schoolse opvang. Ook bij ziekte e.d. is het handig om mensen achter de hand te hebben. 

Wat verwachten wij van de vrijwilliger: Eerst wordt er van 12:00 tot 12:15 geassisteerd in de kleuter-

groep bij de lunch, vervolgens wordt er pleinwacht (groep 3-8)  gehouden tot 12:30 ( samen met een 

teamlid) en daarna een kwartiertje pleinwacht bij de kleuters. Voor deze ondersteuning is een vrijwil-

ligersvergoeding beschikbaar. 

Wilt u/jij het team versterken en daarmee het team ontlasten? Neemt u dan even contact op met 

school (0511 421013) of met de coördinator Minke Boersma (0511 422021) Ook als u meer informatie 

wilt kunt u ons bereiken op bovengenoemde nummers. 

 

 ******* 

Eindtoets groep 8 

Deze week hebben de leerlingen van groep 8 de uitslagen van de eindtoets (IEP) mee gekregen naar 

huis. De school adviezen waren eerder dit jaar al met leerlingen en ouders besproken. 

De leerlingen van groep 8 hebben met de eindtoets (als groep) boven de voor onze school gestelde 

inspectie norm gescoord. Als school zijn we heel blij met dit behaalde resultaat! 

 

        ******* 

Nieuwe muziekmethode 

Onze school doet mee aan een driejarig traject om muziekon-
derwijs in het basisonderwijs structureel meer aandacht te 
geven (Impuls Muziekonderwijs) .  

In dit traject worden wij begeleid door Keunstwurk. In een 
studiemiddag hebben we verschillende muziekmethodes on-
der de loep genomen. Op basis 
hiervan zijn twee methodes een 

aantal weken uitgeprobeerd in de groepen. Het team heeft op basis van 
deze probeer periodes  gekozen voor de muziekmethode “Eigenwijs”. We 
gaan deze methode structureel gebruiken tijdens onze muzieklessen zodat 
er een doorgaande lijn is voor muziekonderwijs van groep 1 t/m 8.  

In groep 3 en 4 geeft onze vakleerkracht Johan Postma muziekles 
(gesubsidieerd door de gemeente). De andere groepen krijgen muziekles 
van hun eigen leerkracht, met in toerbeurt een les van meester Johan. 

Volgend schooljaar gaan we dit traject weer voortzetten met studiemidda-
gen en/of workshops o.l.v. Keunstwurk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


