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Alle data D.V.

bidden. In onze kerken gebeurt het met
regelmaat. Wat is het dan ook goed om
op school en in onze gezinnen het koningshuis op te dragen in onze gebeden.

Beste ouders/verzorgers,
Koningsdag
Vandaag hebben we met elkaar het ‘feest
van onze koning’ gevierd. Elk jaar is het
fijn om te merken hoe gezellig zo’n dag
is: de kinderen zijn enthousiast; er zijn
veel belangstellenden en er heerst een
ontspannen en fijne sfeer. Hartelijk dank
voor uw aanwezigheid en betrokkenheid.
En zeker ook (weer) voor onze onvermoeibare oudercommissieleden. Geweldig bedankt voor al jullie werk!!

Naast de gezelligheid en fijne sfeer op
school is het goed om toch ook met regelmaat voor onze koning en zijn gezin te
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Verkiezingen?
Dit jaar zijn er binnen de Bestuurscommissie en de Medenzeggenschapsraad
geen aftredende leden. Dat betekent dat
er dus geen verkiezingen gehouden zullen
worden.

Zorgen in de ouderkring
Binnen de kring van onze ouders zijn er
soms grote zorgen. Spanningen, ziekten,
ongevallen, ze gaan ook onze school niet
voorbij. We kunnen in een nieuwsbrief
niet alles ‘zo maar’ vermelden. Toch is
het goed wanneer we als leerkrachten en
directie weten van zorgen. We kunnen er
dan rekening mee houden als uw kind
niet lekker in zijn/haar vel zit. Bovendien
kunnen we in de klas voor u bidden en zo
ook de kinderen laten merken dat er Eén
is bij Wie we altijd onze zorgen kunnen
neerleggen.
In elk geval wensen we langs deze weg
alle ouders met verdriet, zorgen en rouw
van harte Gods zegen toe en Zijn troost.

Samen groeien
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Stroopwafelactie
Hartelijk dank voor de medewerking bij
de stroopwafelactie waarvan de opbrengst voor de Stichting De Ondergrondse Kerk is. Heel fijn dat we bijna 2000
pakjes hebben verkocht. Iedereen die
heeft meegeholpen: geweldig gedaan!
Een paar kinderen willen we in het bijzonder noemen: Liesbeth (gr. 4), Louise
(gr. 5), Christina (gr. 5/6), Pauline en
Rosalie (gr. 6), Myrthe de R. (gr. 7a),
Louise (gr. 7b), Eline (gr. 8a) en Loïs (gr.
8b). Zij hebben in hun groep de meeste
pakjes verkocht.

nendaal en zal spreken over Van religie
naar geloof. We hebben besloten om deze avond geheel te besteden aan dit
mooie thema. Dat betekent dat er geen
financieel gedeelte meer zal zijn. Uiteraard bieden we iedereen de gelegenheid
om in de week van 20 t/m 24 mei de
stukken in te komen zien bij mij.
Vacatures
Deze week hebben twee kandidaten een
proefles gegeven bij de kleuters. Zoals u
weet was er een vacature in de onderbouw. We zijn dankbaar om u te kunnen
berichten dat het bestuur een nieuwe juf
heeft kunnen benoemen:
We wensen haar nu alvast een fijne en
bovenal gezegende tijd op De Wegwijzer
toe.
Daarnaast weet u dat er een andere vacature is door het feit dat ik benoemd
ben op het Van Lodenstein College. Er zal
op korte termijn een advertentie worden
geplaatst voor een nieuwe locatiedirecteur. We hopen en bidden dat de Heere
Zijn zegen wil geven over de sollicitatieprocedure en dat we een opvolger mogen
vinden.

Heeft u nog geen ‘lekkere’ invulling van
uw vakantie? Zie enkele stroopwafeltips
hierboven…
Jaarvergadering => Thema-avond
Op donderdagavond 16 mei is onze jaarvergadering waarvoor we alle ouders van
harte uitnodigen. We hebben helaas gemerkt dat de opkomst de laatste jaren
terugloopt. Dat is jammer, want we menen toch een mooi programma te bieden.
Dit keer komt dhr. N. v.d. Voet uit VeeNieuwsbrief De Wegwijzer

GEVONDEN: interieurverzorgster
Ook in de functie van interieurverzorgster
voor Het Pantarijn hebben we iemand
kunnen benoemen: Mw. Van de Pol, ouder van school. We zijn blij en dankbaar
dat zij het wil gaan overnemen van Mw.
Van Schaik. De laatste willen hartelijk
danken voor het vele schoonmaakwerk
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dat zij heeft verricht in de achterliggende periode.
Secretaressedag
Naast de bekende moeder- en vaderdag
bestaat er al jaren ook een secretaressedag: op 18 april. Op school hebben we
hieraan geen aandacht besteed. Bewust
niet. We vinden namelijk elke dag dat
onze secretaresse, Marjan v.d. Vliet wel
in het zonnetje gezet mag worden. Er
wordt door haar heel wat werk achter de
schermen van ons onderwijs geregeld. En
daar zijn we heel blij mee!

Bekers erbij!
Op het laatste voetbaltoernooi hebben
onze leerlingen van groep 7 en 8 de grote
hoeveelheid bekers die we al hebben uitgebreid met een aantal nieuwe exemplaren. Alle teams (het waren er zeven)
kwamen met een prachtige prijs naar
school. Van harte gefeliciteerd!

Meivakantie
Vanaf morgen hebben alle kinderen een
weekje meivakantie. Maandag 6 mei gaan
de deuren van De Wegwijzer en Het Pantarijn weer voor hen open. We wensen u
een hele fijne en goede vakantie toe.
Goed om te weten
Zoals afgesproken ontvangt u bij deze
nieuwsbrief de eerste bijdrage van juf
Meurs. Het is een helder overzicht van de
taken en verantwoordelijkheden van ons
Ondersteunings Team (OT) dat 5 x per
jaar vergadert. Wat doet dit team, wat
merkt u er van en bovenal: wat heeft u
er aan? Vragen waarop u wellicht altijd al
een antwoord hebt willen weten…

Afscheid
Vanmiddag hebben we bij de weeksluiting afscheid genomen van juf Geeke (bij
de kleuters), juf Hoogstraten (groep 4) en
juf Aalberts (groep 7). Alle drie hebben
ze (met goed gevolg) hun stageperiode
afgesloten. We willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet en wensen hen
Gods zegen voor de toekomst toe.
Met vriendelijke groet,
namens alle meesters en jufs,

Meester L. Soeters
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Belangrijke data







Maandag 6 mei: Start lessen. Controle hoofdluis
Donderdag 16 mei: Thema-avond alle ouders
Woensdag 29 mei: Nieuwsbrief 10
Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag (alle leerlingen vrij)
Vrijdag 31 mei: Alle leerlingen vrij
Maandag 3 juni: Start lessen.
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