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Zendingsactie. 
In dit nieuwe jaar willen wij met onze school graag starten met een schoolbrede actie voor 

goed en gedegen Bijbels onderwijs in Israël. De Makor HaTikvah (Bron van Hoop) 
school is de enige school voor kinderen van Messias belijdende Joden in Israël en is 
gevestigd in het hartje van Jeruzalem. Het onderwijs op deze school is gebaseerd op 
Bijbelse beginselen. De staat Israël heeft de school onlangs erkend, maar voor de 
financiën is de school afhankelijk van giften. De school telt momenteel 140 leerlingen 
verdeeld over 9 groepen in één gebouw. Veel Messias belijdende gezinnen, die buiten 
Jeruzalem wonen, willen hun kinderen graag naar de Makor Ha Tik va school sturen. 
Dat is niet gemakkelijk in verband met de grote afstanden en de verkeersdrukte. Voor 
het vervoer van deze kinderen worden schoolbussen ingezet. Het schoolgeld voor de 
ouders bedraagt ongeveer € 270 per kind/maand. Veel van de gezinnen kunnen zich 
dat niet veroorloven, vooral als meer dan één kind in het gezin de school bezoekt. In 
dat geval is de school bereid om, onder bepaalde criteria, deze gezinnen financieel te 
steunen. Muziek vormt een belangrijk onderdeel in het lesprogramma. Elke dag start 

o.a. met het zingen van liederen. 
Een aantal instrumenten zijn 
dringend aan vervanging toe.  
Ook kost het de school veel 
moeite om elke maand de 
salarissen en de rekeningen te 
betalen. Op het gebed heeft de 
Heere elke keer in deze noden 
voorzien.  

Op dinsdag 10 januari komen twee medewerkers van dit Steunfonds van alles vertellen 
over deze school middenin Jeruzalem. Dan weten onze kinderen precies wat er van 
ze verlangd wordt en wat er straks met de opbrengst gedaan wordt. In de schoolkrant 
schreven we al eerder wat we van plan waren.  
Groep 1, 2, 3 en 4 krijgt naast een spaarpotje een klussenkaart mee waarmee zij geld 
bijeen kunnen verzamelen. Willen ze een tweede of derde kaart, dan trekken ze maar 
aan de bel. 
Groep 5 en 6 gaan met een stroopwafelbestelformulier bij familie en/of bekenden 
langs. 1 pakje met 10 echte Goudse stroopwafels gaat € 3,00 kosten en bestelt men 3 
pakjes, dan betaalt men € 8,50. Uiterlijk 2 februari willen wij de bestelformulieren 
binnen hebben. Dan kunnen wij ze totaliseren en op vrijdag 3 februari de bestelling de 
deur uit doen. Daarna komen ze op donderdag 16 februari binnen en kunnen ze vrijdag 
17 februari mee naar huis. Tenslotte hoeven ze dan alleen nog bezorgd te worden en 
hopen wij het geld op 23 februari in huis te hebben.  
Groep 7 en 8 krijgen op dinsdag 10 januari allemaal € 2,00 mee. Daar kunnen ze mee 
gaan ‘handelen’. We zijn benieuwd met welke ideeën ze nu weer komen. We hopen in 
elk geval dat het opnieuw heel veel geld gaat opbrengen. Middels de nieuwsbrief van 
februari houden we u wel op de hoogte van het verloop van deze actie. 
 
 



 

Inleveren. 
Nu de vakantie er weer op zit, verzoeken wij u vriendelijk de rapporten weer in te leveren. Dit 
om kwijtraken te voorkomen graag z.s.m. 
 

Schoolbibliotheek 
Na de vakantieweken 
zijn de boeken vast 
wel gelezen en dus 
zien we ze graag a.s. 
donderdag weer 
allemaal op school. 
Zeker nu de kinderen 
met een ‘plus- 
abonnement’ soms 
acht boeken mee 
naar huis namen, zijn 
er hier en daar wel 
wat openingen in 
onze bib ontstaan. We hopen dat we er straks weer heel veel terugkrijgen, zodat er voor alle 
leden weer volop keuzemogelijkheden zijn. Een enkele keer gebeurt het wel eens dat een 
boek thuis zoekraakt. Dan moet u zelf even aan de slag om ergens een nieuw of tweedehands 
exemplaar op de kop te tikken. We hopen natuurlijk ook dat dit bij een uitzondering blijft, maar 
dan houden wij onze bibliotheekbestand compleet. De laatste tijd hebben we de bibliotheek 
ook weer van diverse nieuwe titels kunnen voorzien. 
Ook de knuffels, die de onderbouwleerlingen bij de prentenboeken meekregen, willen we 
graag deze week weer op school hebben. Dan kunnen ze weer in de was en schoon in de 
kast. 

 
Gebruikte postzegels. 
Doet u er niets meer mee?  Lever ze dan in op school. De verzamelbakken in 
de hal zijn nog lang niet vol. Wij geven de zegels weer door aan familie Van 
Dam in Groenekan die er wel raad mee weet. De opbrengst is dan voor 
de zending. 
 
 

 
Ook staat er nog steeds in onze bovenbouwberging een gele kliko. Daar kunt u uw 
gebruikte frituurvet in kwijt. De opbrengst gaat naar Stephanos. Zit de deur van de 
berging op slot? De juffen en meesters hebben wel een sleutel en doen de deur 
graag even voor u open.  
 

 

GGD. 
Op woensdag 8, woensdag 15 en vrijdag 17 februari hoopt mevrouw Schuilenburg van de 
GGD weer langs te komen voor een kort onderhoud met de leerlingen van groep 7. Vooraf 
krijgt u thuis wel post van de GGD in de bus.  
 

Agenda                                       Voor alle voornemens en data geldt: Deo Volente 

vrijdag 20 januari Groep 2 extra vrij. 

dinsdag  31 januari Juf Dekker jarig. En dus feest in groep 1. Deze  groep 
gebruikt de lunch op school en is om 13:15 uur vrij. 

maandag 30  januari Volgende nieuwsbrief. 

vrijdag 3 februari Groep 2 vrij 

 

 


