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Fotoactie Waschool dopper

Informatieavond

De winnaars van onze fotoactie zijn Rutger en Mirthe
Danneberg!

Woensdagavond 13 september is de informatieavond.
In alle groepen begint de infoavond om 19:00 uur. Bij
meerdere kinderen graag een keuze maken. Elke
groep maakt ook een informatiebrief.
Na de tijd is er koffie en thee bij de hoofdingang.

Kindebijbel

Julie krijgen toegangskaartjes voor “de Scheg” in
Deventer.
We willen iedereen ontzettend bedanken voor de
leuke inzendingen en...........: "Ga vooral door met het
maken en delen van supermooie en creatieve foto's."

Jaaropening “HARTelijk welkom”
We hebben dit jaar 2 prachtige
vieringen in ons speellokaal gehouden.
Eerst met groep 1 tot en met 4 (en veel
belangstellenden) en daarna met groep 5
tot en met 8 (ook met belangstellenden ).
We hebben geluisterd naar het verhaal
van Zacheüs en gehoord hoe een hart van ijs kan
smelten . We bedanken de band voor de mooie
muziek die ze hebben gemaakt.
We wensen iedereen een gaaf schooljaar toe!

Bij de jaaropening vertelde
meester Lingeman uit het
boek “Alle mensen” van
André F. Troost.
Het boek heeft 124 verhalen
over Bijbelse personen.
Het is daarmee een unieke
kinderbijbel waarin de
verhalen en de Bijbelse
personen van een andere
kant worden belicht.

Bijbeltekst
Jezus zag Zacheüs en ging met hem naar zijn huis.
Zacheüs ontving Jezus met veel vreugde en hij zag in
wat hij verkeerd had gedaan.

Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk,
Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de
armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik
het viervoudig.’9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit
huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een
zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is gekomen
om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Lukas 19:8-10

Agenda
13 september
19, 25 en 28-09
25 september
28 september

19:00 uur informatieavonden
v.a. 18:30 uur
verwachtingsgesprekken
Schoolfotograaf
ANWB streetwise

2017/2018

02, 08-09-2017
Bladzijde 2

Voor onze opdrachtgever Willem Alexanderschool zijn wij per direct op zoek
naar een:

ERVAREN SCHOONMAAK(ST)ER
- Maandag t/m vrijdagavond
- 10 uur per week
- Schoolvakanties vrij
Neem voor meer informatie contact op met ons.
Tel. 0548-513053 of mail naar administratie@mensinkschoonmaak.nl
Ook zijn wij voor diverse projecten in Rijssen en omgeving op zoek naar:

INVALKRACHTEN SCHOONMAAK
- Beschikbaar in de avonduren?
Kom dan gerust langs op ons kantoor
Spoelerstraat 20 in Rijssen

