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bijbelrooster 

Week 25 ■ 15/06 - 19/06    Op zijn kop    Ester 5: 1-14 en Ester 6: 1-14 
Haman en koning Ahasveros komen eten bij koningin Ester. Haman is erg trots, maar 
ook nog steeds verongelijkt omdat Mordechai niet voor hem buigt. Als de koning hem 
vraagt hoe hij iemand eer kan bewijzen, denkt Haman dat het over hemzelf gaat. Maar 
het loopt net even anders…  Lied van de week: Elb. 495, King of kings and lords of lords. 

Week 26 ■ 22/06 - 26/06   Komt het goed?    Ester 7: 1-10, Ester 8 en Ester 9: 1-32  
Haman wordt ontmaskerd, maar de koning kan zijn wet niet ongedaan maken. Komt het 
goed als de koning er een andere wet naast stelt? Lied van de week: Opw. 772, 
Overwinnaar. 

 

      Jarigen 

    12 juni Laura Kippers groep 8 
    14 juni Cas ten Brinke groep 5 
    17  juni Pien Bakker groep 3 
    24 juni  Doris Veld groep 7  

   

 

 
 
 
 
8 juni 
Sinds maandag zijn alle kinderen weer op school. Zo goed om te zien, dat sommige kinderen elkaar 
weer ontmoetten sinds 15 maart! Hun enthousiasme en uitgelatenheid. 
En de school weer vol met kindergeluiden. Op dit moment zelfs 185!!  
Helaas zijn er diverse activiteiten afgelast. Zo ook het traditionele afscheidsbuffet, dit jaar op 
donderdag 2 juli. Maar we proberen daar iets ander voor in de plaats te organiseren. 
 
Van de week heeft u ook een mail gehad over het invullen van een wel heel bijzonder rapport: het 
Corona-rapport. Ik hoop, dat jullie daar jullie ervaringen in noteren. Niet alleen voor nu, maar ook 
voor later. 
 
En nu nog ruim drie weken te gaan. En hoe het gaat na de zomervakantie, is nog moeilijk te zeggen. 
We blijven het volgen! 
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Afscheid groep 8  
Voor iedereen, maar in het bijzonder ook voor 
groep 8 verloopt het schooljaar heel anders dan 
we op de planning hadden staan. Gelukkig mogen 
we sinds deze week weer allemaal hele dagen 
naar school en zijn we druk bezig met het 
oefenen van de musical. Om deze laatste weken 
van de basisschool zo gaaf mogelijk af te sluiten 
hebben we toch het een en ander kunnen 
organiseren. Zo gaan we van donderdag 18 juni 
op vrijdag 19 juni een nachtje logeren bij vakantieboerderij Kolhoop!  We zorgen voor een 

spectaculair programma waarbij de bonte avond zeker niet gaat ontbreken         
Op 1 juli hebben we de afscheidsavond voor alle kinderen en ouders van groep 8 gepland. Deze 
avond zullen we o.a. ook de musical opvoeren. Kortom, nog veel leuke dingen op het programma 
de komende weken.  
 
Berichten van de ouderraad, 
Helaas zijn dit jaar vele activiteiten niet doorgegaan. Maar we willen toch nog een aantal Corona-
proof activeiten doen deze laatste weken. 
Als eerste hebben we een uitje gepland, bij het Rheins (super bedankt voor jullie medewerking 
familie Mol en personeel). Groep 1 t/m 7 gaan een dagdeel hier naartoe, waarbij afgesloten of 
gestart wordt met patat en drinken. De lunch Is dus inbegrepen. Dit uitje gaat plaatsvinden in de 
week van 22 t/m 25 juni. Verdere informatie ontvangen jullie via de juf/meester. 
 
Het buffet op de één na laatste  schooldag kan helaas ook niet doorgaan, maar hiervoor hebben we 
een foodtruck geregeld. De kinderen zullen die dag dus ook op school lunchen. 
 
Groetjes de OR 
 
Agenda 
Donderdag 18 juni  groep 8 gaat logeren 
Maandag 22 juni  groep 1 (’s morgens) en groep 2 (’s middags) naar het Rheins 
Maandag  22 juni  oudergesprekken via Zoom 
Dinsdag 23 juni  groep 3 (’s morgens) en groep 4 (’s middags) naar het Rheins 
Woensdag 24 juni  groep 5 naar het Rheins 
Donderdag 25 juni  groep 6 (’s morgens) en groep 7 (’s middags) naar het Rheins 
Donderdag 25 juni  oudergesprekken via Zoom 
Donderdag 25 juni  Roerigheden nr. 19 
Maandag 29 juni  oud papier 
Dinsdag 30 juni  oud papier 
Woensdag   1 juli  musical en afscheidsavond groep 8 
Donderdag   2 juli  doordraai ochtend 
Donderdag   2 juli  rapport mee 
Donderdag   2 juli  alle kinderen eten op school en zijn om 13.30 vrij 
Vrijdag    3 juli  speelgoedmorgen kleuters 
Vrijdag    3 juli  12.00 start zomervakantie 
 
Bijlage 
Samenvatting notulen MR 
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