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In deze nieuwsbrief

We zijn met een gezellig gebedsteam, maar
uitbreiding van de gebedsgroep is altijd fijn!
Hebt u interesse om samen God te aanbidden en de
zorgen van school aan Hem op te dragen? Of hebt u
iets waar u graag gebed voor wilt, mail dan naar
gebedsteamnmb@gmail.com of kom even op de
gebedsmorgen
naar
de
lerarenkamer.
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Agenda

7 februari
13 februari
16 februari
20+22 februari
23 februari
26 febr.-2 mrt.

weten?

De eerstvolgende gebedsmorgen is op 14-2.

Gezin School Kerk

Studiedag (kinderen vrij)
Studiedag (kinderen vrij)
Rapport mee
Spreekavonden
Nieuwsbrief 12
Voorjaarsvakantie

Zondag 28 januari beleefden we met elkaar een
mooie gezin-school-kerkdienst rondom het verhaal
van Daniël over vertrouwen. Dank aan de Nieuwe
Kerk, dominee Saly, aan alle ouders en kinderen die
erbij waren, aan iedereen die een bijdrage had tijdens
de
dienst,
de
organisatoren
en
de
cake/taartenbakkers die ervoor zorgden dat het
koffie moment na afloop extra geslaagd was.

Zending

We sparen de komende periode voor ons
sponsorkind via Woord en Daad: Kezia. In de groepen
wordt er aandacht aan besteed en in de verschillende
periodes van het schooljaar wordt er ook post
gestuurd vanuit de kinderen naar Kezia. We hopen
met het zendingsgeld een mooi bedrag voor haar op
te halen, van harte aanbevolen!

Ouderavond

Meer dan 30 ouders woonden afgelopen woensdag
31 januari de ouderavond bij. Fijn dat we als team
met u mochten delen waar we op dit moment mee
bezig zijn. We waarderen uw betrokkenheid!

Vanuit de ouderraad

Op dit moment geen bijzonderheden vanuit de
ouderraad.

Paasviering
Bidden voor de school

Op woensdagmorgen, eens per 2 wkn, komen een
aantal ouders bij elkaar om samen alle zorgen en
dankpunten
aan
God
voor
te
leggen.
Waar zou onze school zijn als we ons niet door God

Vanwege het vastleggen van de kerk is de paasviering
niet op woensdag 28 maart (zoals vermeld in de
jaarplanning), maar op donderdag 29 maart. We
zullen dan met elkaar ‘s avonds, in de Goede
Herderkerk, het paasfeest vieren.

Lief en Leed
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“We zijn dankbaar en gelukkig dat God ons aan elkaar
geeft!” Dit lezen we op de trouwkaart van juf Lianne
Heerens. Dinsdag 13 februari is de grote dag. We
wensen Kees en Lianne veel zegen toe en hopen op
een prachtige dag, samen ook met de kinderen van
groep 1/2.
Juf Gerrie Luitjes tobt met haar gezondheid. Ze heeft
klachten rondom haar luchtwegen en vooralsnog is er
veel rust nodig om een beetje op te knappen. We
wensen haar beterschap en hopen dat ze snel weer
bij ons kan zijn.

Spreekavond

Voor dinsdag 20 en donderdag 22 februari staan er
spreekavonden gepland. We willen dan graag met u
in gesprek gaan over de voorgang van uw kind. 9
februari ontvangt u via de mail een uitnodiging voor
inschrijving. Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 15
februari. Daarna maken we de planning, zodat we u
voor het weekend definitief kunnen uitnodigen.
Denkt u eraan om tijdig in te schrijven? Na het sluiten
van de inschrijfperiode is aanmelden niet meer
mogelijk in verband met de planning.

Tenslotte

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 23
februari. Ondertussen kunt u ons volgen via onze
website of Facebook.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Koepelschool NMB

