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Kind op maandag.
Ik zie je verdriet
Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij een vrouw dat ze
een kind zal krijgen. Na een paar jaar sterft het kind, kan Elisa nu
iets doen? De profeet laat zien dat God mensen niet alleen laat in
hun verdriet.
Leesrooster:
Elisa en de vrouw uit Sunem, 2 Koningen 4:8-17
De jongen uit Sunem sterft, 2 Koningen 4:18-30
Er is toekomst, 2 Koningen 4:31-37

De Meander actief !!
We hebben een leuke week achter de rug op school. De laatste lessen worden gemaakt en de
lokalen zien er weer spic en span uit na een grondige schoonmaakbeurt.
De meesters- en juffendag is prima verlopen. De dag begon met het aanbieden van een cadeau
aan de leerkrachten en de school. Een prachtige Magnolia werd geplant in de tuin voor school.
Alle leerlingen waren daarbij aanwezig. Een mooi initiatief van onze ouderraad. We willen hen
daarvoor dan ook hartelijk bedanken. De feestelijke ochtend werd besloten met het eten van
heerlijke pannenkoeken. Deze lekkernij ging er in als koek! Iedereen die geholpen heeft om deze
dag tot zo’n succes te maken, willen wij daarvoor hartelijk bedanken.
De leerkrachten bedanken hierbij de kinderen/ouders ook voor de prachtige cadeaus die ze
hebben mogen ontvangen.
Vanmorgen zat het leerplein vol met grootouders van de leerlingen uit groep 8. Nadat ze gisteren
de musicalliedjes al hadden gezongen in De Burg, was het vandaag de beurt aan de grootouders
om de hele afscheidsmusical van groep 8 te bewonderen. Het was genieten geblazen en dat
belooft veel voor het echte afscheid op dinsdagavond. We wensen de leerlingen alvast veel
succes !
De leerlingen van groep 1 t/m 7 hebben vanmorgen een kijkje genomen in hun nieuwe groep. Best
spannend om voor de eerste keer bij je nieuwe meester of juf in het lokaal te zitten. Er waren
alleen maar blijde gezichten te zien bij de leerlingen en leerkrachten. Nu nog zeven weken
wachten, voordat de leerlingen echt in hun nieuwe groep zitten. Sommigen kunnen niet wachten.
De komende week staat in het teken van afscheid nemen. Meester Thomas, Juf Henriëtte, Juf
Ineke en de leerlingen van groep 8 nemen afscheid van de Meander. We hopen dat het voor hen
een onvergetelijke week wordt. Veel plezier gewenst!
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Gefeliciteerd.
Juli

Groep

7

Thijn

6

9

Djanairo

4

9

Esmée

6

9

Fem

2

10

Denian

6

Leuke foto’s.
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Schoolshirts. (herhaling)
Nog niet alle shirts zijn ingeleverd. Bent u het vergeten, dan graag de komende week verzorgen.
Wij kunnen de tassen met shirts dan voor de vakantie opruimen. Daarnaast missen we ook nog
een aantal fietshesjes!! Deze eveneens graag voor de vakantie inleveren.
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Agenda.
5 juli

Fietstocht / BBQ

9 juli

Afscheidsmusical groep 8

10 juli

Afscheidsfeestje meester Thomas met groep 4

11 juli

Feestelijke afscheidsdag juf Henriëtte ( zie MT vorige week)

12 juli

Laatste schoolochtend – Vossenjacht – 10.45 uur vrij
Zomervakantie van 15 juli – 23 augustus

Overige berichten.

