Wonderlijk gemaakt
In deze weken na de voorjaarsvakantie gaan we weer aan de slag met de lessenseries uit onze methode 'Wonderlijk
Gemaakt', een methode voor seksuele vorming. In bijgaande brief kunt u er meer over lezen en worden de lessen
nader omschreven. In het gezin zullen deze onderwerpen wellicht ook aan de orde komen.
Biddag
Aanstaande woensdag is het weer biddag voor gewas en arbeid. De groepen 3 t/m 8 bezoeken de biddagdienst die
om 10:45 uur begint in de Oude Kerk. Wilt u collectegeld meegeven? Snoep is echter niet nodig. De collecte gaat
naar een school in Gurube in Zuid-Soedan. De groepen 3,4 en 5 gaan met de bus, en de groepen 6,7 en 8 op de fiets.
We verwachten dat de kinderen tegen 12 uur weer op school zijn, en dan mogen ze meteen (mee) naar huis. De
groepen 1 en 2 zijn daarom ook om 12 uur uit. In de bijlage vindt u een biddagboekje die u thuis kunt gebruiken.
Zendingsgeld
We sponsorden via Woord en Daad een kindje in Burkina Faso, maar met zijn gezin is geen contact meer mogelijk.
Daarom gaat het zendingsgeld in maart ook naar de school in Gurube: De meeste families die in Gurube woonden,
zijn nu in een vluchtelingenkamp in Noord-Oeganda. Toen de school geopend werd, zag ik hoe trots ze waren op
hun school. Ze zeiden: “Nu lijkt Gurube wel op Amerika, met zo’n prachtige school!”. Ds. John Mono
(onderwijscoördinator van de kerk) vraagt ons om te bidden voor de vluchtelingen van Zuid-Soedan en vooral voor
de gezinnen van Gurube. De kinderen krijgen nu les in het vluchtelingenkamp, maar ze willen heel graag terug naar
hun mooie school in het dorp. Laten we bidden dat er ook in de dorpen vrede komt en dat de soldaten ophouden
met vechten. Laten we ook bidden dat de kinderen van Gurube de hoop niet verliezen op een betere toekomst. De
Heere God is bij hen, juist ook in die moeilijke omstandigheden.
Foto Koch
Op dinsdag 19 maart worden er groeps-, portret en broers/zussenfoto’s gemaakt. Ook kunnen voor of na school
gezinnen op de foto. Nadere informatie komt volgende week.
Schoolreis
De datum van de schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 is gewijzigd van dinsdag 25 naar donderdag 20 juni.
Creamiddagen
We zijn blij met de bijdrage van diverse ouders hierbij. Alle ouders zijn welkom om op 21 maart van 14:30 uur tot
15:00 uur te komen kijken naar de resultaten.
Juf Jannita 25 jaar in het onderwijs!
We hebben in de klas en als team mogen met juf Jannita mogen vieren dat ze 25 jaar werkzaam is in het onderwijs.
We zijn dankbaar voor wat zij voor de school en dan speciaal de kinderen betekent!
Eerste indruk meester Gert-Jan
Na een aantal dagen voelt meester Gert-Jan zich al aardig thuis op de Willem van Oranjeschool.
Lange Voren 88
Een fijn team, aardige kinderen en betrokken ouders.
3773 AS Barneveld
Graag maakt hij hier onderdeel van uit.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Willem van Oranjeschool.
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