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Alle data D.V.

plaats! Tijdens ons verblijf in de meivakantie in Israël hebben wij het gezien:
Het graf is leeg! Hij is opgestaan en heeft
daarmee de dood overwonnen.
Ik wens u van harte Gods zegen toe tijdens de komende bijzondere feesten.

Beste ouders/verzorgers,
Hemelvaart en Pinksteren
In de komende weken mogen we een
tweetal bijzondere heilsfeiten gedenken:
morgen is het Hemelvaartsdag en 9 en 10
juni is het Pinksteren. Twee bekende gebeurtenissen die nog steeds van zo’n grote betekenis en waarde zijn voor ons.
Wat kent u er van? Laten we elkaar eens
een tweetal vragen stellen:
1). Ziet u/ zien wij, net als de discipelen,
ook “op naar de hemel” in het uitzien
naar Zijn wederkomst?
2). Kan er van u/ons, net als van de discipelen, gezegd worden dat “zij allen
vervuld werden met de Heiligen Geest” ?
Laten we ons eens ‘nauw onderzoeken’ of
ook wij in het geloof zijn. En als u op de
vragen ‘Ja’ mag zeggen: wat stralen we
dan uit naar anderen, opdat wij hen ook
mogen opwekken om Hem te zoeken en
lief te hebben, omdat Hij ons eerst heeft
liefgehad!
En als u twijfelt, of zelfs de vragen met
‘Nee’ moet beantwoorden: haast u dan
en spoed u, om uws levens wil. Er is nog
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Lief en leed
Naast de vermelding van geboortes bij de
gezinnen van onze school zijn er ook andere zaken die onze aandacht vragen. Zo
stond Marjan v.d. Vliet vorige week donderdag aan het graf van een geliefde
schoonmoeder: Mw. Willy van der Vliet –
van Wakeren. Vele jaren heeft zij (ook na
haar pensioen) haar krachten gegeven
aan de ondersteuning van het onderwijs
op De Hervormde School in Opheusden.
Wij wensen Marjan en haar familie veel
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sterkte en van harte Gods zegen en troost
toe.

Geboren
Bij de familie Ploeg is op 26 april een
gezonde zoon geboren met de naam Micha. Hij is het broertje van Weslin uit
groep 6a en Gydo uit groep 3a.
Bij de familie Timmer is op 14 mei een
gezonde zoon geboren: Henrico. Hij is het
broertje van Elise uit groep 1c en Caroline uit groep 1a.
Bij de familie Van Zetten is op 24 mei
eveneens een gezonde zoon geboren:
Boaz. Hij is het broertje van Suze uit
groep 3b, Loïse uit groep 5a en Myrthe uit
groep 8a.
We feliciteren de ouders en wensen hen
van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

Jaarvergadering => Thema-avond
Op donderdagavond 16 mei hebben 28
ouders onze school bezocht om te komen
luisteren naar een interessante lezing
gehouden door dhr. N. v.d. Voet uit Veenendaal. Ons is de spiegel voorgehouden
als het gaat om zaken die te maken hebben met het thema van die avond: Van
religie tot geloof. Aan de hand van verschillende prikkelende stellingen zijn de
ouders en collega’s regelmatig met elkaar in gesprek gegaan. Ik noem u er een
paar…
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1). Het is nu moeilijker dan vroeger om
het echte geloof over te dragen op de
volgende generatie.
2). Geloof kan op school alleen overgedragen worden door personeelsleden die
zélf een relatie met God hebben.
3). Waar houdt u zich in de opvoeding
het meest mee bezig: met het gedrag,
het denken of het hart van uw kinderen?
Geef voorbeelden van hoe u dat doet.
4). Hoe zit het in uw eigen leven? Bewegen preken u meer tot geloof of het gelovige voorbeeld van een ouder of grootouder?
Het was een zeer boeiende avond. Het
blijft echter voor ons een zoektocht om
een avond te organiseren met een dusdanig programma waarmee we alle ouders
bij elkaar kunnen krijgen. Dat valt niet
mee…

Actie voor Stichting Kimon
Onlangs is Mw. Klaver van de Stichting
Kimon op school geweest en heeft een
presentatie gehouden voor de kinderen
van groep 3 t/m 6. Op indringende wijze
heeft zij de kinderen laten kennismaken
met het leven in Guinee-Bissau. Om ook
financieel iets voor deze stichting te kunnen betekenen hebben we een deel van
het zendingsgeld (€ 1000,=) overgemaakt.
Daarnaast hebben de kinderen een spaarkaart meegenomen waarop ze hun gedane klusjes kunnen afvinken met als doel
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om geld te verdienen. Hartelijk dank ook
voor uw medewerking.

hoop op meer reacties. Mogen we ook
hierin rekenen op uw gebed voor de vervulling van de vacature?

Actie voor SDOK
Die dank geldt zeker ook voor de uiteindelijke opbrengst van de stroopwafelactie voor de Stichting De Ondergrondse
Kerk. Dinsdag jl. hebben de topverkopers
van onze school (uit groep 4 t/m 8) het
mooie bedrag van € 2286,24 + € 1000,=
zendingsgeld overhandigd aan dhr. Klaver. We hopen en bidden dat deze actie
een gezegende bijdrage mag leveren aan
het mooie en soms ook zware werk van
deze stichting.

Activiteitendag VLC
Op 14 juni organiseert een groepje leerlingen van het Van Lodenstein College
een activiteitendag voor leerlingen in de
basisschoolleeftijd. Er is een mooi en
breed programma met allerlei leuke en
ontspannen activiteiten waaraan de kinderen kunnen deelnemen. Het programma is van 15.00 – 20.30 uur en wordt gehouden op het schoolplein van het VLC
hier in Kesteren. Voor de kinderen erg
leuk en zeker ook voor u als ouder(s). U
betaalt slechts € 2,= voor een entreekaartje. De opbrengst is voor Stichting
Woord & Daad.

Vacatures
Vorige week hebben we gesproken met
een tweetal nieuwe jufs die volgend
schooljaar af en toe hun werk komen
doen in verschillende groepen. Daarmee
hebben we ‘alle gaten’ kunnen dichten
als het gaat om invalwerk tijdens de vrije
dagen van collega’s die met verlof zijn.
Afgelopen zaterdag heeft er weer een
advertentie in het RD gestaan waarin wij
vragen om een locatiedirecteur. We hebben besloten tot deze tweede ronde in de
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Schoolreizen
Op donderdag 20 juni gaan de leerlingen
van groep 3 t/m 6 op schoolreis naar Burgers Zoo in Arnhem. Een mooie plek om
gezellig met alle leerlingen en alle collega’s een dagje te zijn. Alle andere leerlingen (van groep 1, 2, 7 en 8) zijn die
dag vrij. Er zijn die dag heel veel kinderen in Nederland op schoolreis. Vandaar dat we het vervoer goed hebben
moeten regelen voor die dag. We ver-
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trekken vanaf school om 10.30 uur. De
kinderen worden om 10.15 uur op school
verwacht. ’s Middags vertrekken we om
17.30 uur uit Arnhem en zullen dus pas
rond 19.00 uur op school aankomen. Wij
zullen in elk geval zorgen voor een lekkere avondmaaltijd.
Donderdag 27 juni is de schoolreisdag
voor de kleuters van groep 1 en 2. Zij
bezoeken ook een dierentuin, maar dan
wat dichterbij: in Rhenen.
Alle informatie en de kosten ontvangt u
binnenkort van de leerkrachten. We hopen op twee mooie, leerzame en gezellige dagen met elkaar en hopen weer veilig
thuis te komen.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 4 juni komt de schoolfotograaf. Alle kinderen worden dan weet
keurig op de foto gezet. Om 15.00 uur
kunt u als gezin op de foto. Bijgevoegd
een brief met informatie daarover.
Schoolschoonmaak
Elk jaar (aan het eind van het schooljaar)
wordt onze school door heel veel ouders
extra schoongemaakt. Op een of twee
avonden komt een groep enthousiaste
(veelal) moeders om in de lokalen aan de
slag te gaan. Daar zijn we heel erg blij
mee. Ook dit jaar vragen we weer uw
hulp bij de schoonmaak. Volgende week
ontvangt u hierover meer informatie.
Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen?

Studiedag personeel
Op maandag 24 juni zullen we als personeel met elkaar een aantal belangrijke
schoolzaken bespreken (o.a. met het oog
op de overgang en het komende schooljaar). Hiervoor hebben we dit jaar een
schooldag gekozen, zodat we alle tijd
hebben om in rust de werkzaamheden te
kunnen bespreken. Dat betekent dat alle
leerlingen die dag vrij zijn.

Goed om te weten
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de tweede bijdrage van juf Meurs.

Cito: goed of fout?
Zoals u misschien hebt gelezen zijn er
fouten gemaakt m.b.t. het schooladvies
van sommige eindtoetsen. Gelukkig gold
dat niet voor De Wegwijzer. Die adviezen
van de eindtoets van Cito waren allemaal
correct.
Junivakantie
Deze maand zijn er twee vakanties: Met
Hemelvaart hebben de leerlingen twee
dagen vrij en met Pinksteren een hele
Nieuwsbrief De Wegwijzer

Samen groeien

Pagina 4

week. Wij wensen u alvast hele goede en
fijne dagen toe.
Met vriendelijke groet,
namens alle meesters en jufs,
Meester L. Soeters

Belangrijke data
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Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag (alle leerlingen vrij)
Vrijdag 31 mei: Alle leerlingen vrij
Maandag 3 juni: Start lessen
Dinsdag 4 juni: Schoolfotograaf
Maandag 10 juni t/m vrijdag 14 juni: Pinkstervakantie
Maandag 17 juni: Controle hoofdluis
Donderdag 20 juni: Schoolreis groep 3 t/m 6 (alle andere
leerlingen zijn vrij)
Maandag 24 juni: Studiedag personeel. Alle leerlingen
vrij
Donderdag 27 juni: Schoolreis groep 1 en 2
Vrijdag 5 juli: Nieuwsbrief 11
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