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Biddag…
…voor gewas en arbeid. Dat betekent dat je op deze dag bijzonder aandacht
schenkt aan alles wat je mag en kunt doen en aan alles wat groeit en bloeit. Op
school en in de kerk doen we dat volgende week met het Bijbelverhaal van 1
Koningen 18. Daarin wordt verteld van priesters van Baäl dat ze op alle
mogelijke manieren proberen om verhoord te worden. Dat lukt niet, natuurlijk.
Daarna gaat de profeet Elia bidden en God laat direct van zich horen. Hij is de
enige Echte. Hij kan alles. Hij kan regen geven, Hij kan vuur uit de hemel
geven, Hij is er altijd. Hij doet niet wat wij willen, maar geeft wat nodig is.
Daarover gaat het op woensdag 12 maart. Met de groepen drie t/m acht gaan
we naar de kerkdienst om elf uur in de oude kerk.

Roan
De juf was nog maar net twee weken
met zwangerschapsverlof, toen het niet
meer zo goed met haar ging. Met spoed
naar het ziekenhuis en met spoed een
keizersnee. Groot is de dankbaarheid
dat het met de juf én Roan (én natuurlijk
ook papa Roald) nu heel goed gaat.
Roan ziet er stralend en schattig uit.
Op het geboortekaartje staat: ‘lief-uniek-klein-bijzonder-Gods wonder’. Mooi!
We feliciteren juf Annelies en Roald van harte en wensen hen veel vreugde en
Gods Zegen bij het groter groeien van Roan.

Tutor-lezen
In groep vier is het heel belangrijk zoveel
mogelijk te lezen. Dat doen we met hulp
van de jongelui uit groep acht. Zij zijn de
tutor en hebben elk een leerling van groep
vier waarmee ze zoveel mogelijk lezen.
Een prachtig voorbeeld van leerlingen
die elkaar helpen!

Geen elektriciteit
Op onze PWA zijn er momenteel geen bijzondere acties voor de schoolbouw in
Gurube, Zuid-Soedan. Andere scholen van de Drieslag zijn nu bezig met acties
of gaan binnenkort aan de slag.
De inzameling van het zendingsgeld, elke maandagmorgen, gaat wél door.
Dat is nog wel een punt van aandacht. Heel veel kinderen (en ouders..)
vergeten op maandag het zendingsgeld. Vandaar onze oproep om er een
duidelijke gewoonte van te maken, of die te houden, dat kinderen op maandag
zendingsgeld meenemen. Zo krijgt zorg voor de naaste, een opdracht vanuit
de Bijbel, elke week even aandacht.
In Gurube gaat het goed. De onrust en strijd in het noorden heeft zich niet
uitgebreid naar de omgeving van Gurube. De bouw vordert gestaag.
Heel leuk is het om te melden dat de catechisanten van de hervormde
gemeente zich ook bij de actie hebben aangesloten en met hun geld ook
bijdragen aan de schoolbouw. Van deze jongelui kwam ook de bijdrage van
een aantal computers. Toen we navraag deden hoe we die op de school in
Gurube krijgen, was het nuchtere antwoord: “Doe maar niet, er is in heel
Gurube geen elektriciteit.” Tja…

Agenda
Wo 12 mrt Biddag
Vr. 14 mrt. Rapport 2
Wo 19 mrt. Kijkmiddag
Wo 19 mrt. Verkiezingen
Do. 20 mrt. Gr. 8 Klassenlunch
Do. 20 mrt. Kijkavond
Wo. 26 mrt Gr. 8 Combi8kamp
Do. 3 april Ouderavond

Rapport
Volgende week vrijdag geven we het
tweede rapport mee. Maar sommigen
hebben het nog niet ingeleverd!
Graag zo gauw mogelijk doen!

Spreken
We stuurden u een brief om aan te
geven wanneer u het best kunt
komen op de spreekmiddag en
spreekavond. Maandag kunnen we
uw voorkeur nog verwerken.
We plannen alle gezinnen in.

Koffie
Vandaag waren weer een aantal
ouders op de koffie om te spreken
over allerlei zaken op school.
Woensdag 16 april ook weer een
groep. Wilt u meepraten? Laat het
maar weten.

Ouderavond
Op 3 april wordt u uitgenodigd door
de MR. Een interessante avond door
Stichting
Voorkom.
U
hoort
binnenkort meer.

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
Tot de volgende.
Hartelijke groeten,
Team PWA
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