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Onlangs hebben we met groep 8 een
bezoek gebracht aan het monument
op de Grebbeberg in Rhenen.

Beste ouders/verzorgers,

4 en 5 mei: gedenkwaardige dagen.
Vandaag en morgen worden we in het
bijzonder weer herinnerd aan de periode van oorlog en vrede; bezetting en
bevrijding. We kunnen niet dankbaar
genoeg zijn voor het feit dat we in
een vrij land leven. Het is goed om
ook met de kinderen daarbij stil te
staan. Wist u dat twee leerlingen uit
groep 8 een gedicht voordragen tijdens de dodenherdenking? U bent
welkom om 19.30 uur bij de oude begraafplaatst aan de Nedereindsestraat
in Kesteren.
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Het was voor de leerlingen een leerzame excursie. Dat konden de gidsen
merken aan al de vragen die werden
gesteld. Het is belangrijk om onze
kinderen in deze dagen te wijzen op
de opgestane Levensvorst bij Wie echte vrede te vinden is, juist in een tijd
van oorlog en dreiging, aanslagen en
terreur. Ik hoop en wens u allen van
harte toe dat u zo ook bevrijdingsdag
mag vieren. Als we Hem mogen kennen, dan zijn we werkelijk bevrijd!

Samen groeien
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Geboren
Op 24 april is bij de familie Jonker,
Westeinde 15, 4041 WC te Kesteren
een gezonde dochter geboren: Lotte.
Zij is het zusje van Tjeerd uit groep
2b en Jouke. Op 25 april werd de familie Van den Blink, Biesbongerd 26,
4041 RE te Kesteren verblijd met de
geboorte van een gezonde zoon: Ruben. Hij is het broertje van Pieter uit
groep 1c en Gerson. Wij feliciteren
beide gezinnen en wensen de ouders
van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van de kinderen.
Zorgen om onze leerlingen
Zoals u weet, is Jacco Rijksen uit
groep 8 inmiddels geopereerd en is
zijn schildklier weggehaald. Voor zover de artsen kunnen zien, lijkt de
operatie geslaagd te zijn. Wel zullen
er in deze maand een aantal verdere
onderzoeken en behandelingen volgen. Voor de meivakantie zagen we
Jacco al weer op school. Heel fijn dat
hij weer in ons midden was. We wensen hem, samen met zijn gezin, veel
sterkte en bovenal Gods zegen.

Paasfeest
In de vorige nieuwsbrief is al geschreven over het Paasfeest dat wij met de
kinderen zouden vieren op school.
Inmiddels kunnen we terugzien op een
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fijn en goed Paasfeest. Het was bijzonder om zo met de kinderen deze
geweldige boodschap te mogen horen.

Dank ook aan dhr. Torn Broers voor
zijn begeleidend orgelspel.

Oudervergadering
Graag wijs ik u nogmaals op de bekende jaarlijkse oudervergadering die
zal plaatsvinden op dinsdagavond 30
mei en waarvoor u allen van harte
bent uitgenodigd. We verwachten ook
dat u er zult zijn. Zeker vanwege het
bijzondere onderwerp van deze
avond: “Het gebed in school en in ons
gezin.” Bij deze nieuwsbrief ontvangt
u ook de uitnodiging en bijbehorende
stukken van deze avond.
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“Nieuwe collega”: Juf Van Hattum
Op dinsdag 25 april was het dan eindelijk zo ver: juf Klaassen ging trouwen. Wat had zij er naar uitgekeken,
maar zeker ook alle kinderen van
groep 4. Al weken lang werd er in het
geheim door verschillende andere jufs
met hen geoefend. In het lokaal hing
een “afstreepkalender”… Het was een
prachtige dag waarop de kinderen een
mooie bijdrage hebben mogen leveren. We wensen de “nieuwe Juf Van
Hattum” veel gezegende en gelukkige
jaren toe, samen met haar man.

Ondanks de weersvoorspellingen was
het vrijdag 21 april gelukkig droog
waardoor de spelletjes fijn buiten gehouden konden worden.

’s Morgens mochten de jongste groepen het opnemen tegen elkaar bij de
verschillende onderdelen. Prachtig om
te zien hoe de leerlingen van groep 7
en 8 de spellen en groepen begeleidden! ’s Middags mochten de groep 5
en 6 aan de slag.

Hun nieuwe (tijdelijke) adres is:
Bonegraafseweg 39, 4051 CG Ochten.

Koningsdag
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Het was mede dankzij de enorme inzet van de oudercommissie een geweldig fijne en geslaagde dag. Fijn
dat er veel ouders en grootouders waren om hun (klein-)kinderen aan te
moedigen of om te helpen bij een van
de onderdelen. Hartelijk dank aan
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iedereen die heeft meegeholpen!
Zonder uw hulp was het niet gelukt.

De leerlingen van groep 7 en 8 hadden
’s middags wel een hele bijzondere
opdracht meegekregen: in het dorp
Kesteren zouden een aantal “vossen”
zich ophouden…

Zendingsgeld
In de achterliggende periode is er
door de kinderen weer heel wat geld
meegenomen voor de zending en
Goede Doelen. We hebben de volgende organisaties daarmee kunnen steunen: Naar de ZOA is € 1000,= overgemaakt; € 750,= naar de ZGG. In de
projectperiode is sponsorgeld opgehaald en actie gevoerd voor de St.
Gave en Open Doors. Beide organisaties hebben een bedrag ontvangen van
€ 2000,=. Ouders, heel hartelijk dank
voor uw steun en medewerking.
Atletiektoernooi
U bent van harte welkom om onze
leerlingen te komen aanmoedigen op
Sportpark De Leede in Kesteren op 18
mei: ’s morgens groep 5 en 6; ‘s middags groep 7 en 8.
Met vriendelijke groet,
Meester L. Soeters

En ja, probeer die dan maar te vinden. Want sommige “vossen” zagen er
wel heel ongewoon uit.

Belangrijke data
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Maandag 8 mei: Hoofdluiscontrole
Maandag 8 mei: Schoolpsycholoog
Dinsdag 9 mei: Schoolarts
Donderdag 18 mei: Atletiektoernooi groep 5-8
Donderdag 25 mei: Hemelvaartsdag: alle kinderen vrij
Vrijdag 26 mei: Alle kinderen vrij
Dinsdag 30 mei: Schoolmaatschappelijk werkster. ’s avonds Oudervergadering
Vrijdag 2 juni: Nieuwsbrief
Maandag 5 t/m vrijdag 9 juni: Pinksteren en
junivakantie
Maandag 12 juni: Alle kinderen weer naar
school. Hoofdluiscontrole.
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