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Bijbelverhalen 
 

Week 34: 23-8 t/m 27-8 

Lucas 15: 1-32 en 16: 19-31 

Een verloren schaap wordt gezocht en gevonden, een verloren 

zoon mag thuis komen bij zijn vader. Ook de arme Lazarus komt 

na zijn leven thuis bij God.  

 

Week 35: 30-8 t/m 3-9 

Genesis 24 en 25: 19-34 

De knecht van Abraham gaat op reis om een vrouw te zoeken 

voor Isaak. Bij de bron ontmoet hij Rebekka en zij gaat met hem 

mee. Later krijgt Rebekka twee kinderen: Jakob en Esau. De Heer 

vertelt haar dat het twee volken zijn en dat de oudste de jongste 

zal dienen. Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob in ruil 

voor een kom soep.  

 

Week 36: 13-9 t/m 17-9 

Genesis 27: 1-46 

Isaak wordt oud en wil zijn zoon de zegen geven. Jakob doet zich 

voor als Esau en krijgt zo de zegen van de oudste. Esau is 

woedend op zijn broer.  

Start nieuwe schooljaar 
 
Aanstaande maandag starten we alweer met het nieuwe schooljaar. 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en zin heeft 
om weer te beginnen. Het team is deze week al druk geweest om 
alles weer klaar te maken en wij hebben er zin in!  
 
Helaas zijn op dit moment nog niet alle corona regels van de baan. 
Volwassenen moeten nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar 
houden en daarom zijn grote groepen ouders in de school op dit 
moment nog niet toegestaan. Toch lijkt het ons prettig voor jullie als 
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Agenda 
 

Augustus: 

23-8: Eerste schooldag 

24-8: Seizoensopening 

25-8: Hoofdluiscontrole 

30-8: Start kennismakings-

gesprekken 

 

September: 

6-9: Ontruimingsoefening 

7-9: Voorstelling groep 7/8 

8-9: Voorstelling verkeer 

groep 1/2 

13-9: Voorstelling groep 

3/4 

14-9: Informatieavond 

20-9: Studiedag team, alle 

kinderen zijn vrij 

21-9: Verkiezing nieuwe 

leerlingenraad 

27-9: Vergadering 

Leerlingenraad 

30-9: maandsluiting gr. 6 
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ouders om de eerste schooldag even met uw kind mee naar binnen te kunnen, zodat jullie een beeld hebben 
van hoe de groep van jullie kind er uit ziet.  
 
Om jullie in de gelegenheid te stellen mee naar binnen te komen hebben wij een langere inloop ingesteld 
voor de eerste schooldag. We houden de inloop van 8.30-9.00 uur. 
 
Van 8.30 tot 8.40 uur zijn de kinderen en ouders waarvan de achternaam begint met een A t/m H welkom. 
Van 8.40 tot 8.50 uur zijn de kinderen en ouders waarvan de achternaam begint met een I t/m O welkom. 
Van 8.50 tot 9.00 uur zijn de kinderen en ouders waarvan de achternaam begint met een P t/m Z welkom. 
 
Ouders vertrekken net voordat de tijd om is en letten zelf goed op het houden van afstand tot andere ouders.  
 
De ouders van groep 1 en 2 gaan bij de kleuteringang naar binnen met hun kind en gaan er daar ook weer 
uit. 
De ouders van groep 3 en 4 gaan bij de ingang van het plein (groep 3-8) met hun kind naar binnen en lopen 
er bij de hoofdingang weer uit.  
De ouders van groep 5 t/m 8 mogen met de kinderen mee naar binnen komen, maar we kunnen ons ook 
voorstellen dat de kinderen dit niet altijd meer nodig vinden. De kinderen die alleen naar school/binnen 
komen mogen gewoon vanaf half negen naar binnen komen.  
 
Om 9.00 uur starten alle groepen met de lessen. 
 
Vanaf dinsdag starten we weer op de normale manier. Dit betekent dat de kinderen van groep 1 en 2 bij het 
hek overgedragen worden aan de leerkracht. De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven op het schoolplein als 
ze op school komen en gaan in de rij staan zodra de bel om 8.25 uur gaat. Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht 
en zijn er brigadiers aanwezig, wilt u zorgen dat uw kind niet voor die tijd aanwezig is op school?  
 

Gym op de maandag/dinsdag/vrijdag 
 

Vanaf dit schooljaar hebben de groepen 3, 4, 6, en 7/8 gym op de maandag en vrijdag en groep 5 heeft 

gym op de dinsdag en vrijdag. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op die dagen de gymspullen mee 

naar school nemen? Ook de eerste maandag starten we gelijk met de gymlessen.  

 

We gaan er met elkaar een fijn schooljaar van maken!  
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