2017/2018

20, 02-02-2018
Bladzijde 1

Ben jij een held? Themaweek 2018

Bijbeltekst

We kijken terug op een leuke, actieve en leerzame
week. De kinderen hebben geluisterd naar
verschillende verhalen uit de bijbel. We hebben
mooie en ook nieuwe liederen gezongen.

Scholingsdagen / alle leerlingen vrij
Er was afgelopen maandag een voorlichting voor het
financiële doel: “De gevulde Waterkruik.” En
afgelopen donderdagmorgen bezocht de dominee
van de Open Hof ons! Daarnaast hebben
verschillende kinderen acties uitgevoerd om geld in
te zamelen. Er was een groepsrommelmarkt, er
werden flessen ingezameld, wedstrijden gespeeld en
zo kunnen we nog even doorgaan. Bij ons op school
hebben we nu al ruim 400 euro opgehaald en daar
komt nog meer bij. Het geld van komende maandag
komt er ook bij! We zijn natuurlijk benieuwd hoeveel
het totaal wordt!
We hopen dat een ieder komende zondag ook naar
de kerk gaat om zo het thema af te sluiten.
De kerkdiensten van de verschillende kerken staan
voorin het groene boekje.
Wij hebben samen met de school uit de Notter, de
Open Hof versierd
met enkele
werkstukken. De
dienst begint daar
komende zondag
om 10:00 uur!
Iedereen is van
harte
uitgenodigd!

In dit schooljaar zijn nog drie scholingsdagen voor
alle leerkrachten gepland. De leerlingen zijn deze
dagen vrij. Het gaat om: Maandag 12 maart, Vrijdag
18 mei en Woensdag 27 juni.
Wilt u deze dagen in de agenda noteren?

Agenda
4 februari
5 februari
7 februari
9 februari

Themazondag
Hercontrole luizenbrigade in groep 5
Gebedsgroep
1e Rapport

Schoolfruit
Woensdag: Ananas
Donderdag: Appel
Vrijdag: Grapefruit (1 per 2 ll)

Aanmelding nieuwe leerlingen
Vorig week hebben we het open huis gehad. We
hebben nog niet alle aanmeldingen ingevuld terug
ontvangen. Bij deze een herinnering om de ingevulde
aanmelding bij ons in te leveren!
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Oproep coördinatie avond4daags
We zijn op zoek naar nieuwe ouders die de
avond4daagse willen coördineren. Monique Lassche
en Agnes van de Burgt hebben vorig jaar al
aangegeven te willen stoppen, maar er zijn nog geen
nieuwe ouders. Wilt u meehelpen? U kunt daarvoor
contact opnemen met school of met Agnes of
Monique.

Even voorstellen
Ik wil me graag voorstellen.
Mijn naam is Michel Gerritsen
Mulkes.
Ik ben een 4e jaars student
van de Pabo Windesheim te
Zwolle.
Tot begin juni volg ik de
minor bewegingsonderwijs. Elke donderdagochtend
van 8.30 – 12.00 uur verzorg ik de gymlessen.
Ik ben 26 jaar, woonachtig in Rijssen en heb een
relatie met Ilse. Zij werkt in het ziekenhuis te Deventer
als verpleegkundige. Ik heb 1 hobby en dat is voetbal.
Ik speel in het 1e elftal bij Excelsior’31.
Ik heb veel zin in de gymlessen. We gaan veel
bewegen en veel plezier maken met elkaar.
Wie weet, tot ziens!

Eternal Joy muzikale avond in de Ark
Gospelkoor Eternal Joy organiseert op zaterdag 17
februari, aan het begin van de 40-dagen-tijd, een
muzikale avond in de Ark rondom het thema: Hoe
kijkt u naar Jezus? Vol liefde, troost of misschien wel
met angst? Hoe keken de mensen, die dichtbij Jezus
stonden, naar Hem? We luisteren door middel van
zang en vertelling naar hun kijk op Jezus en geven u
daarmee de kans om stil te staan bij uw kijk op Hem.
Naast Eternal Joy zal er een Tienerkoor meedoen; de
avond is dan ook zeker geschikt voor gezinnen met
(tiener)kinderen!
Iedereen is van harte welkom om 19.30u in het
kerkelijke centrum ‘De Ark’, Arkeheem 2. Om 19.00u

zullen de deuren opengaan en de dienst zal
ongeveer een uur duren. De toegang is gratis, wel is
er een collecte voor Mark en Annemarie Bak in
Thailand. ‘Het Bakfietsje’ is aanwezig en zal na afloop
in de hal staan met de verkoop van verschillende
producten. Gaan we u zien? Hopelijk wel!

Jeugdsportfonds en cultuurfonds
Vindt u ook dat ieder kind moet kunnen sporten of
deelnemen aan cultuur? De gemeente Rijssen-Holten
wel! Daarom is het Jeugdsportfonds en een
Jeugdcultuurfonds actief in de gemeente RijssenHolten. De fondsen hebben als doel om kinderen van
financieel minder draagkrachtige ouders de kans te
geven om te gaan sporten of te laten deelnemen aan
cultuur. De bijdrage van maximaal € 225,- (sport) of
€425 (cultuur) per kind per jaar is bedoeld voor
bijvoorbeeld het betalen van het lidmaatschap, de
aanschaf van (sport)kleding of de huur van een
muziekinstrument. Voor wie zijn het Jeugdsportfonds
en het Jeugdcultuurfonds bestemd? Beide fondsen
zijn bestemd voor kinderen van 4 t/m 18 jaar* uit
gezinnen die leven van een inkomen van maximaal
120%* van het wettelijk sociaal minimum.
Een volledig overzicht van de spelregels staat op:
Sport:
https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/overijssel/
Cultuur:
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/overijssel/
Als ouder kun je zelf geen aanvraag indienen Een
aanvraag kan alleen ingediend worden door een
intermediair. Dit is een persoon die op professionele
wijze bij uw kind betrokken is. Denk hierbij aan de
leraar/IB-er op school, een maatschappelijk werker,
welzijn, Buurtsportcoach/ combinatiefunctionaris, de
GGD of bureau Jeugdzorg. Meld je daarom bij een
intermediair en verzoek deze om een aanvraag in te
dienen bij het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds.
Kunt je er geen vinden? Neem dan contact op met de
coördinator

