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Kind op maandag.
Wordt vervolgd ( 27 t/m 29 mei).
Veertig dagen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen. Dan gaat hij
naar de hemel, maar dat betekent niet dat het verhaal is afgelopen. Er
komt een vervolg waarin zijn leerlingen een belangrijke rol zullen
spelen.
Leesrooster:
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11

Geef het door! ( 3 t/m 7 juni)
Na de hemelvaart van Jezus weten de leerlingen niet goed hoe het verder moet. Maar er gebeurt
een wonder: De Geest van God komt over hen. Ze raken in vuur en vlam en gaan door met het
werk dat Jezus gedaan heeft. Dat gaat zó ver, dat zelfs een verlamde man weer gaat lopen.
Leesrooster:
Een nieuwe leerling. Handelingen 1:12-26
Pinksteren, Handelingen 2:1-13
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10

Wel en wee.
Zoals u weet is juf Hennie de Graaf al een tijdje met ziekteverlof. Ze volgt verschillende therapieën
om het herstel te bevorderen. Het herstel vordert langzaam. Dat betekent dat zij dit schooljaar niet
terug zal keren op school. We hopen voor haar dat ze na de zomervakantie een reïntegratietraject
kan gaan volgen. Zekerheid hierover heeft ze nog niet. We wensen haar sterkte toe bij het verdere
herstel. Ook feliciteren wij haar alvast met haar 65e verjaardag op 26 mei. Een fijne dag gewenst!
Na haar val van de fiets in de meivakantie verloopt het herstel van juf Hanneke Timmer nog niet
voorspoedig. Zij moet de komende weken rust houden en zal tot aan de zomervakantie niet
aanwezig zijn. Ook Hanneke wensen we een voorspoedig herstel toe.

Centrale Eindtoets.
De afgelopen was het resultaat van verschillende eindtoetsen op een
negatieve manier in het nieuws. Veel leerlingen hadden door een foute
berekening een fout advies gekregen.
Gelukkig hadden de medewerkers van de Centrale Eindtoets geen fouten
gemaakt en was het voor onze leerlingen niet nodig om extra gesprekken
te voeren. De score die zij behaald hebben, blijft gewoon staan.
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Schoolreis.
Dinsdag gaan we met de hele school op schoolreis naar het
Avonturenpark. De kinderen komen allemaal om 9.15 uur op
school. Groep 6 t/m 8 vertrekt om 9.30 uur op de fiets naar
Hellendoorn. Om 9.35 uur vertrekken ook de groepen 1 t/m 5
met auto’s.
De kinderen mogen drinken en een tussendoortje meenemen.
Er is ook de mogelijkheid om in het park bij de verzamelplek
van De Meander voldoende ranja en een versnapering te
pakken. Tussen de middag krijgen de kinderen een frietje met een snack. Aan het eind van de
middag krijgt iedereen nog een ijsje.
De leerlingen van groep 1 t/m 5 zijn om 15.45 uur weer terug bij school. De leerlingen van groep 6
t/m 8 blijven totdat het park sluit en zullen om ongeveer 17.30 uur weer bij school terug zijn.
We hopen natuurlijk op mooi weer, maar de weersverwachting is niet echt
geweldig. Er wordt enige regen verwacht. Wilt u hier aub. rekening mee
houden bij de kledingkeus voor die dag.
Regenkleding is wenselijk.

De komende twee weken zijn jarig:
Mei

Groep

25

Daan

4

28

Wout

3

30

Amy

4

JUNI

Groep

1

Sil

2

2

Mara

8

2

Vera

4

2

Finn

7

3

Lieke

4

5

Jim

5

5

Lars

1

7

Levi

5
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Agenda.
28 mei

Schoolreisje

30 mei

Hemelvaartsdag

30 + 31 mei

Vrij hemelvaartsweekend !

7 juni

Studiedag – Leerlingen zijn vrij.

9 juni

1e Pinksterdag

10 juni

2e Pinksterdag ( leerlingen zijn vrij)

13 juni

Gezamenlijke OR/MR-vergadering

13 juni

Duolezen

Korfbal.
Gisteravond zijn de eerste korfbalwedstrijden van het
scholentoernooi gespeeld. Traditioneel gaat dit toernooi
gepaard met mooi weer. Heerlijk om onder een stralend
zonnetje naar enthousiast sportende kinderen te kijken op
een prachtige accommodatie. Vanavond vervolgen de
teams hun wedstrijden. Veel succes gewenst !
Hiernaast staat juf Heleen met het team van groep 7.

Meandert(h)aal.
Ivm. een heel korte werkweek verschijnt er volgende week geen Meandert(h)aal.
Gewoon even een tijdschrift aanschaffen dus!

