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Vertrek meester Bernard
“Onze” meester van groep 3/4/5 heeft aangegeven te willen stoppen
met zijn werk op School 59.
Wij vinden dat jammer. Bernard is een goede collega en meesters zijn
tegenwoordig schaars.
We zijn nu dus op zoek naar iemand die op woensdag en
donderdagmiddag groep 3/4/5 wil lesgeven.
Via facebook worden inmiddels kandidaten gevraagd te reageren.
Gelukkig blijft meester Bernard tot we een goede vervanger hebben
gevonden. We streven ernaar om de vacature na de
voorjaarsvakantie te hebben ingevuld.

Project Kerk-School-Gezin
In de week van maandag 23 t/m zondag 29 januari organiseren wij in
samenwerking met “De Klister”, de Baptistengemeente en de
Protestantse gemeente ons jaarlijkse project Kerk-School-Gezin.
Het thema is dit jaar: “Weet ik veel?” Maandagmorgen 23 januari om
8.30 uur beginnen we de projectweek gezamenlijk in het lokaal van
groep 3/4/5. Ouders zijn ook van harte welkom.
Op maandagmiddag krijgen we bezoek van één van beide
predikanten. De dominee zal met de kinderen praten over bidden en
gebedspunten inventariseren voor de kerkdienst van zondag.
Alle ouders en kinderen zijn van harte uitgenodigd om de week af te
sluiten in de kerk op zondag 31 januari om 9.30 uur. U bent welkom in
de Baptistengemeente, Dwarsdiep 9, of in de Protestantse gemeente,
Kerklaan 1.
Het goede doel is dit jaar: “Hart voor kinderen”. Met dit project van
Dorcas steunen we kinderhulp in Kenia. Op donderdagmiddag 26
januari van 14.15 tot 15.00 uur organiseren we een markt om geld in te
zamelen voor dit goede doel. De kinderen mogen speelgoed, boeken
e.d. meebrengen om op de markt te verkopen. Ook zelfgebakken
koekjes, muffins of ander lekkers mogen verkocht worden op de markt.
Ook ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
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Agenda
23-01-2017 t/m 29-01-2017
Project Kerk-School-Gezin
24-01-2017 juf Albertine ’s
middags afwezig, meester
Bernard groep 3/4/5
26-01-2017 Mieke komt dansen
met groep 3/4
26-01-2016 Markt voor het
goede doel 14.15 uur
29-01-2017 Kerkdienst KSG
30-01-2017 t/m 03-02 2017
Toetsweek
02-02-2017 Mieke komt dansen
met groep 5/6/7/8

Verjaardagen
23-01 Sven uit groep 4
01-02 Jesse uit groep 4 en Anna
en Lotte uit groep 5
02-02 Juf Jacqueline

