
Aan de ouders, 
Aankomende woensdag is het Dank-
dag. Normaal gesproken zouden we 
met de kinderen van groep 5 t/m 8 
dan naar de kerk gaan. Helaas is dat 
dit jaar niet mogelijk. Er wordt daar-
om in de klas aandacht besteed aan 
Dankdag.  
 
Centraal staat dit jaar het thema: 
‘Dank God in alles!’. Het gaat over 
Paulus, die per schip op weg is naar 
Rome (Handelingen 27: 14-44). Hij zit 
daar niet als vrij man, maar als gevan-
gene. Samen met de andere opvaren-
den komt hij in een zware storm te-
recht. Mensen zijn bang om te ver-
drinken. Middenin dit natuurgeweld 
breekt Paulus het brood, dankt God 
en spoort iedereen aan te eten. In zijn 
vertrouwen in God neemt hij zijn om-
geving mee. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ook wij bevinden ons momenteel in 
een tijd vol onzekerheid. Paulus leert 
ons hier dat het goed is om juist in de 
storm op God te vertrouwen en hem 
te danken voor wat Hij wél geeft. Dat 
is wat we de kinderen op deze Dank-
dag willen meegeven: vertrouw op 
God en dank Hem voor wie Hij is en 
wat Hij geeft. Hij is het waard. 
 

Afscheid Tiemen 
Vanochtend hebben we afscheid ge-
nomen van onze  conciërge Tiemen 
Apeldoorn. We bedanken Tiemen 
voor alles wat hij in de afgelopen 18 
jaar voor onze school heeft betekend 
en wensen hem alle goeds voor de 
toekomst. In de komende nieuwsbrief 
hoopt Tiemen zelf een afscheids-
woord tot u te richten.  
 
Ophalen op het plein 
Na schooltijd is het vrij druk rondom 
het schoolplein. Dit leidt soms tot ge-
vaarlijke verkeerssituaties. Zoals we 
aan het begin van het schooljaar 
meldden mogen kinderen daarom op 
het schoolplein worden opgehaald. 
Dit is veiliger en er is meer ruimte om 
afstand tot elkaar te houden.  
 
Nationaal Schoolontbijt 
Aankomende dinsdag nemen we weer 
deel aan het schoolontbijt. Door deel 
te nemen aan het schoolontbijt vra-
gen we aandacht voor een gezond 
ontbijt. Op www.schoolontbijt.nl 
vindt u meer informatie over het 
schoolontbijt. 
 
 

Agenda 
03-11 Schoolontbijt 
04-11 Dankdag 
17-12 Kerstviering groep 1 t/m 8 
 
Verjaardagen 
31-10 Esmee van den Heuvel 5 
01-11 Celia van Veldhuizen 6 
01-11 Tijs van Veldhuizen 6 
02-11 Liz Reemst   5 
06-11 Eva van Roozelaar  2 
07-11 Lenn Klaarenbeek  8 
12-11 Yannick Hooijer  8 
12-11 Alina van Veldhuizen 4 
12-11 Macori van Veldhuizen 4 
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