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Beste ouders, verzorgers,
Schepping -Zondeval -Abraham -wetgeving -Israël -Christus -lijden en sterven -Heilige Geest -Kerk -Wederkomst

De zondeval...
En hoe snel na die woorden ‘En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het
was zeer goed’, ging dat prachtige schepsel, met zijn keuzevrijheid, de mist
in. God had de mens zó geschapen dat hij niet als een robot hem slaafs zou
dienen. Nee, God wilde gediend worden door mensen die dit uit zichzelf wilden doen. De mens bleek echter op zichzelf gericht. Op de influistering van
de slang at Eva van de verboden vrucht.
En ze gaf Adam er van, en hij at.
Niet veel later die dag, zocht God hen op.
Ze schaamden zich voor zichzelf. De
zonde bleek een verwoestende, onomkeerbare werking te hebben gehad.
Ze zochten zich met gevlochten kleding
van bladeren te bedekken.
Wat een wonder dat God hier de moederbelofte uitspreekt en hen kleedt met huiden. Voor deze huiden moet al een dier
geslacht zijn.
Zie hier ook al de lijn naar het offer dat
eens gebracht zal worden op Golgotha.
Om ons te kunnen bedekken met een wit
kleed van de gerechtigheid.
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Wellicht heeft u begrepen dat juf
……. ziek is. We verwachten dat
ze langere tijd afwezig is op
school. We hopen en bidden om
een spoedig herstel voor haar,
zodat ze haar taken weer op kan
gaan pakken. Op dit moment
gaan de groepsleerkrachten
weer zelf gym geven. Samen met
Educatis (juf ……. werkt op 3 Educatis-scholen) zoeken we naar
een duurzame oplossing.
Juf ……. werd vorige week opnieuw opgenomen in het ziekenhuis met klachten. De artsen besloten haar klachten direct goed
op te lossen door de laatste hersteloperatie direct uit te voeren.
Hopelijk komt hiermee een einde
aan een lang proces van ziekte
en herstel en kan juf ……. haar
werk binnenkort weer op gaan
pakken!
Wilt u / willen jullie voor juf …….
en ……. bidden?

……. ……. ……. startte ook de afgelopen
maand bij ons op school. Van harte
welkom! We wensen hem een mooie,
leerzame, tijd toe!

We hopen 03 oktober poffertjes te
gaan eten in Breukelen. Dit kan dankzij het nalatenschap van Kees de Tippelaar. Er is in 2020 een film over
hem gemaakt. Deze is online te bekijken. Wilt u, wanneer uw kind nog op
een zitverhoger zit… deze ’s morgens
op school laten? Zo kunnen we de
kinderen veilig vervoeren! De kinderen
van groep 7/8 moeten hun fiets meenemen. Traditioneel halen we (voor
de laatste keer?) een extra portie voor
de schipper.
Oproep!
In alle groepen zijn nog 1 à 2 begeleiders nodig! Steek uw handje op in het
Parro-agenda-item wanneer u mee
kunt! U krijgt er een portie poffertjes
en veel gezelligheid voor terug!

Inmiddels hebben we heel wat studiemiddagen achter de rug.
Onderwerpen waren Nieuwsbegrip,
Nieuwe methode STAAL (onze Spelling– en taalmethode). En het Strategisch beleid van Educatis. Van dit
laatste onderwerp vindt u op pagina 3
een infographic. Voorlopig zit het er
even op met de studiedagen ;-)

De voorinschrijving van de BSO is geopend. Alles staat of valt met het vinden van een pedagogisch medewerker. Helpt u mee zoeken? Deel de volgende link! Ook pabo-studenten (jaar
2/3/4) kunnen mee solliciteren!

We missen in groep 1/2 nog ontwikkelingsmateriaal. Dit is niet terug gekomen van de schoonmaakactie eind
vorig jaar. Wilt u, wanneer u nog materiaal thuis heeft, dit z.s.m. meegeven/terug brengen?

Juf ……. , ……. en ……. positief…
Dat was geen rustige start van week
37. Dit betekende dat er 13 van de 15
lesdagen (in groep 3 t/m 8) te vullen
waren.
Met invallers, OA, IB en directie hebben we de kinderen nog heel wat keren naar school kunnen laten komen.
Alle groepen zijn één dag thuis geweest. Toch een hele prestatie met
de huidige personeelskrapte!

Op woensdag 2 november hebben we
dankdag voor gewas en arbeid. Naast
de oogst, en het werk wat we mochten doen, danken we ook voor alle
arbeid voor én door de kinderen op
school. Het thema van dit jaar is ‘Wie

dank jij?’ “
‘s Morgens hebben we een gezamenlijk moment met alle leerlingen van de
school. We nodigen u, namens alle
kerken, ook uit in de verschillende
diensten. De dienst in de dorpskerk
start om 14.30u.

Voor het eerst in de geschiedenis hopen de Li en MR gezamenlijk te vergaderen. Al jaren functioneren beide
organen naar grote tevredenheid. Het
is echter een gemiste kans om elkaar
niet te ontmoeten en te bevragen op
elkaars expertise. De MR start op 1
november om 19.00u. De Li start om
19:45u waarna ze vanaf 20.00u 30
minuten gezamenlijk overleg hebben.

Dankbaar en blij, dat ondanks het
weer, de rommelmarkt van zaterdag
24 September heeft opgeleverd:

De helft van de opbrengst gaat naar
GAVE en de andere helft is voor de
school.
Alle vrijwilligers en iedereen die aan

een deze dag heeft meegewerkt, Bedankt.
Speciale dank voor Kees Meijer met
de heerlijke kaas, een prachtige
smulmand van de Groente hal . Ook
dit jaar was dat weer een ‘plaatje’ om
te zien en een feest om op te eten.

in de dierenartsenpraktijk. Tussen het
harde werken door is er uiteraard een
hapje en drankje voor de dierenartsen
in spé. Er worden twee identieke
workshopsessies georganiseerd.
Workshop 1 van 11.00-12.00 uur en
workshop 2 van 13.00 - 14.00 uur.
Per workshop kunnen er maximaal 20
kinderen (zonder ouders) meedoen.
Via workshop@dierenartsbreukelen.nl
kunnen de kinderen opgegeven worBinnenkort is het weer Dierendag en
den.
daarom organiseert DierenartsenTijdens deze junior dierenarts workpraktijk Breukelen op zaterdag 8 okto- shop dag zal ook de winnaar van de
ber wederom een aantal leuke en leer- kleurwedstrijd bekend gemaakt worzame activiteiten voor de basisden.
schoolkinderen uit groep 5.
Met vriendelijke groet,
Kleurwedstrijd groep 5/6
Camille Voorneveld, dierenarts
Allereerst kunnen de kinderen van
groep 5/6 meedoen aan een kleurwedstrijd. Deze zijn uitgedeeld op
De ROV (Reformatorische oudervereschool en worden op donderdag 6
niging) organiseert voor ouders en
oktober weer opgehaald…
Junior Dierenarts workshops Groep 5 opvoeders een boeiend congres op
donderdag 10 november in Gouda.
Hoe leuk is het om kinderen zelf te
laten ontdekken hoe het is om dieren- (9.30-14.30u)
Sprekers zijn o.a. dr. B.J. (Bart-Jan)
arts te zijn? Op zaterdag 8 oktober
zullen de junior dierenarts workshops Spruyt en drs. G.J.M. (Gert-Jan) Seweer plaatsvinden op onze dierenart- gers.
senpraktijk in Breukelen. Tijdens deze De uitnodiging en het programma is
workshops kunnen de kinderen aller- online beschikbaar. Voor leden is het
lei activiteiten en onderzoekjes doen congres (incl. lunch) geheel gratis.
De ROV heet u van harte welkom!
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