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Nieuwsbrief 4

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
* Agenda
* Onze jarigen in februari en maart
* Welkom op school
* Zending
* Dienst school en kerk
Agenda : de belangrijkste data dit schooljaar
dinsdag 7 februari
: Studiedag : kinderen vrij
woensdag 15 februari
: Alpha studiedag : kinderen vrij
week van 20 februari
: 10 minuten gesprekken
27 februari t/m 3 maart
: Voorjaarsvakantie
woensdag 8 maart
: Biddag (op school)
donderdag 16 maart
: Open dag (Alpha scholen)
13 t/m 23 maart
: Project “De gezonde school”
donderdag 23 maar
: Kijkavond project
vrijdag 24 maart
: Pannenkoekendag
donderdag 13 april
: Paaslunch
14 en 16 april
: Goede Vrijdag, 2e Paasdag
vrijdag 21 april
: Koningsdag / sportdag
24 april t/m 5 mei
: Meivakantie
25 en 26 mei
: Hemelvaartsdag
maandag 5 juni
: 2e Pinksterdag
12 t/m 16 juni
: Schoolkamp groepen 7 en 8
maandag 12 juni
: Schoolreisjes groepen 1 t/m 6
vrijdag 30 juni
: studiedag team (kinderen vrij)
week van 3 juli
: 10 minuten gesprekken
woensdag 12 juli
: musical groep 8
donderdag 13 juli
: spelletjesdag
vrijdag 14 juli
: opruimdag ( kinderen vrij)
17 juli t/m 25 augustus
: Zomervakantie

De agenda wordt elke nieuwsbrief geactualiseerd. De laatste agenda is altijd leidend.

Onze jarigen in februari en maart
Februari

Maart

Thom Meijboom

Rens van Velzen

Vince Houtekamer

Niels Veerhoek

Nies van Oosten

Fayenna Wondergem

Isa Vermeulen

Luca Oosterwijk

Casper Slager
Tessa Verhaar
Suzi Zwblewska
Sigrid Engering
Céline Smallegange
Tygo Verhage
Ynthe Steenks
Twan Peperzak
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!
Bedankt voor al het lekkers.

welkom
In Januari werden Lindy van der Weiden en Olivia Reus vier jaar en kwamen bij ons op
school in groep 1-2.
In februari komt Sienna ten Hove erbij in groep 1-2.
We heten jullie van harte welkom op De Hoeksteen. We wensen jullie een fijne schooltijd
toe!

Zending
Afgelopen perioden hebben we gespaard voor
Hope4Hope voor hulp aan kinderen in Kenia.
We konden €125,- overmaken naar de stichting
Hope4hope.
Komend half jaar willen we nu gaan sparen voor Juntos Contigo een stichting die zich
inzet voor de mensen die wonen op de vuilnisbelten van Nicaraqua. Een nicht van juf
Lucie biedt daar hulp. In de komende nieuwsbrieven zullen we steeds iets over deze
stichting vertellen.
Juntos Contigo is in 2005 ontstaan als een initiatief van de Nederlandse Janneke
Herrebout en Nicaraguaanse jongeren die een gezamenlijke missie voor ogen hadden:
hulp geven aan de armste en kwetsbaarste gemeenschappen in Nicaragua zodat mensen
zich kunnen ontwikkelen en een toekomst kunnen opbouwen buiten de vuilnisbelt.
GEZONDHEID ONTWIKKELING HOUVAST STRUCTUUR TOEKOMST
Door:
Samenwerking met lokale artsen en hulpverleners werken aan de gezondheidszorg.
Onderwijs als basisvoorwaarde voor verdere acties.
Een veilige plek bieden voor iedere jongere op maat gemaakte, langlopende
programma’s
Het oprichten van een vakschool voor jongeren.

Dienst school en kerk
Zondag 5 februari a.s. is er weer een dienst voor school en kerk.
Samen met ds. Steenks hebben we de dienst voorbereid en
kinderen hebben op school zich er op voorbereid.
Het thema is HET BOEK.
In de dienst zullen steeds mensen die in de bijbel voorkomen uit de bijbel stappen en iets
vertellen over God en Jezus.
De collecte zal bestemd zijn voor Juntos Contigo. Het project waar we ook voor sparen
met ons zendingsgeld.
Na de dienst wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of iets fris.
Omdat ze de Hogeweg gaan aanpakken en de weg afgesloten zal zijn is het verstandig
om via de andere kant te komen(Blauwhuisweg)
Wij hopen dat veel kinderen met hun ouders naar deze dienst komen.
Ook gaan we iedere maand een lied aanleren wat in die maand ook in de kerkdiensten
terug zal komen.
Februari
lied 416 Ga met God en Hij zal bij je zijn.
Maart
lied 517 Met de boom des levens
April
Daar juicht een toon
Mei
lied 923 Het mosterdzaadje
Juni
lied 8b Zie de zon zie de maan
Met vriendelijke groet,
Team C.B.S. de Hoeksteen

