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Kind op Maandag.
Thema van de week:
Wat wil je nog meer?
God heeft de mens gemaakt en heel veel dieren. De mens geeft alle
dieren een naam, maar hij mist iemand die bij hem past. Daarom
maakt God nog een mens, zodat ze samen verder kunnen. Ze mogen
eten van bijna alle bomen in de tuin. Maar die ene boom…
Leesrooster:
God maakt de mensen, Genesis 2:4-7
Het paradijs, Genesis 2:8-25
Het gaat mis, Genesis 3

Ouderbrief Kind op Maandag.
We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige verhalen: over
schepping en geluk, over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Ze gaan over het begin.
Maar dat betekent niet dat ze alleen over het verleden gaan – het zijn ook verhalen over vandaag
en morgen. Over hoe het donker kan zijn, en wie dan licht kan maken. Over wat er gebeurt als
mensen ruzie maken of de aarde geweld aan doen. Maar ook over hoe mensen hoopvol op weg
gaan naar de toekomst. Als je deze verhalen leest, ontdek je dat niet alles blijft
zoals het is. Er is verandering mogelijk, voor jou zelf en voor de wereld.
Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het
schooljaar is dat een belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat
verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze misschien ook tegenop?
En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf om dit
schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen
door anderen? De verhalen kunnen helpen om daarover na te denken.
Wij wensen u en de kinderen een mooi schooljaar!

75 jaar bevrijding.
Vier dagen lang zullen alle basisscholen in de gemeente Hellendoorn
bezocht worden door de ’75 jaar vrijheid brigade’. Veteranen, burgers
uit WO2 en Hare Majesteit Koningin Wilhelmina komen in een echte
dodge, een militair voertuig uit de Tweede Wereldoorlog,
hoogstpersoonlijk lespakketten uitdelen. Samen met de kinderen en
leerkrachten wordt het lied van de vrijheid gezongen. De tour van de ’75
vrijheid brigade’ is de start van het educatieproject dat speciaal voor dit
jubileumjaar ontwikkeld is.
De brigade bezoekt op 20 september rond 12.00 uur onze school.
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Startdienst. ( herhaling)
Maandagavond 9 september vieren we samen de start van het schooljaar in Beth Shalom tijdens
de jaarlijks startdienst. Het thema is dit jaar ‘Samen op reis ‘. De aanvang van de dienst is 18.30
uur en iedereen is van harte welkom. De leerlingen zijn deze week al begonnen met het leren van
liedjes en gaan versieringen maken om de kerk wat op te fleuren. Aan het eind van dienst is er een
collecte. De opbrengst gaat dit jaar naar het World Teacher Programma van Edukans. Juf Carola
van de Prinses Beatrixschool zet zich persoonlijk in voor dit onderwijsprogramma. In de periode tot
aan de herfstvakantie zal ook ons goede doelen geld voor dit project bestemd zijn.

Fietscross.
Er hebben zich 18 leerlingen aangemeld voor deelname aan de
fietscrosswedstrijden op 10 en 17 september. Zo’n grote groep enthousiaste
fietscrossers hebben we in jaren niet gehad. We wensen hen veel plezier.
Supporters zijn natuurlijk van harte welkom. De wedstrijden beginnen beide
avonden om 18.30 uur op de fietscrossbaan van de Lochsprinters.

Gefeliciteerd.
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8
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5
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Maud
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Agenda.
7 september

Sport- en cultuurfestival

9 september

Startdienst – Beth Shalom – 18.30 uur Thema: Samen op reis.

10 september

Fietscrosswedstrijden.

12 september
17 september

Swim2Play groep 2 en 8 – Aanvang les: 10.55 – Leerlingen zijn
12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
Fietscrosswedstrijden.

18 september

Studiedag personeel – Leerlingen zijn vrij !

19 september

Swim2Play groep 2 en 8 – Aanvang les: 10.55 – Leerlingen zijn
12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
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Overige berichten.
Bruisende kerk in Nijverdal.
Op zondag 8 september, om 9.30 uur, is er Bruisende Kerk in Nijverdal. Wij vieren dan de
Oecumenische dienst in samenwerking met alle kerken. Het thema dit jaar is: Samen is veel
leuker!
Hierbij wordt u uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn! Het belooft een prachtige gezinsdienst te
worden met medewerking van Pastor Gerard Legtenberg, Ds. Robbert Jan Perk, Gospelkoor
Shine en Christelijke Muziekvereniging Advendo.
Op diverse scholen hebben de kinderen het nummer ‘Samen is veel leuker!’ aangeleerd gekregen.
Dit zullen ze tijdens de dienst samen met Shine gaan zingen. Daarnaast is er voor jonge kinderen
een kleurplaat/woordzoeker aanwezig.
De dienst zal gehouden worden in de feesttent op het Marktplein en begint om 9.30 uur. Inloop is
vanaf 9.00 uur. Na afloop is er volop ruimte om na te praten onder het genot van een kop koffie,
limonade en lekkere krentenwegge. Deze zal u worden aangeboden door Jumbo Supermarkten
Nijverdal en Bakkerij Voortman. Tot zondag 8 september 9.30 uur!

