2016/2017

21, 17-02-2017
Bladzijde 1

Geboren
In het gezin van juf Evelien Averesch is op 13 februari
een prachtige dochter geboren: Lore Anne Averesch
en haar roepnaam is Lore.
De ouders van Lore hebben op het kaartje
geschreven:

Brekeldschool een pad is richting het hertenkamp. Je
kunt hier met de fiets over en dan achter de brekeld
langs richting huis (wijk braakmanslanden). Hiermee
willen we de drukte bij de afrit vanaf de
koninginneweg richting de pr. Bernhardstraat
voorkomen.

…Made by God…
…gemaakt door God….. Wat is dat een prachtig
uitgangspunt, dat we mogen weten dat we gemaakt
zijn door God.
We feliciteren de familie Averesch van harte met de
geboorte van hun dochter en zusje! En we wensen ze
Gods zegen en nabijheid toe

Bijbeltekst
U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van
mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
13

nldoet
Op zaterdag 11 maart doen we mee met “NLDOET”.
Onze klus staat aangemeld via de website van nldoet.
Komt u ook helpen met het witten van de muren van
een aantal lokalen? We beginnen om 09:00 uur en
verwachten om 14:00 uur klaar te zijn.

Psalm 139 vers 13 en 14

Voorkeursroute met de fiets
In verband met de verkeersdrukte bij de school willen
we u graag doorgeven dat we bij voorkeur hebben
dat u lopend of met de fiets naar school komt. We
willen graag voorkomen dat in de drukte bij vertrek
en aankomst bij school kinderen over het hoofd
worden gezien. Een ongeluk zit dan echt in een heel
klein hoekje.
Dus bent u met de auto, parkeer de auto dan op
afstand en kom lopend naar de hoofdingang van
school.
Iedereen die met de fiets komt willen we er attent op
maken dat er aan de veldkant kant van de

Agenda
20 t/m 24 februari
27 februari
28 februari

Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
MR vergadering

Vakantie
We wensen iedereen een fijne vakantie toe. Denk je
eraan dat na de vakantie er een luizencontrole is. We
maken in de vakantie het schoolfruit weer bekend.

