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Kind Op Maandag
Let maar op!
Handelingen 1: 1-14
Na de meivakantie onderbreken we twee weken de verhalen over Samuel, Saul en David. Deze week horen we
het verhaal van Hemelvaart. Jezus is veertig dagen lang aan zijn leerlingen verschenen na zijn opstanding. Nu
gaat hij naar de hemel.
Jou bedoel ik!
Handelingen 1: 15-26 en Handelingen 2: 1-24
Jezus had twaalf leerlingen, door het vertrek van Judas zijn ze niet meer compleet. Het lot valt op Mattias als
nieuwe apostel. Met Pinksteren horen we voor wie het verhaal van Jezus bedoeld is: voor iedereen. Jou bedoel
ik, en jou, en jou… Ook wij mogen ons aangesproken voelen door het verhaal van Gods liefde.

Koningsspelen Geesbrug
In verband met het overlijden van dhr. A. Snippe is besloten de koningsspelen in Geesbrug niet door te laten
gaan. Om in de vakantie toch een leuke activiteit voor de kinderen te organiseren heeft VVG besloten op
woensdag 2 mei een kinderbingo houden. De kinderbingo zal plaatsvinden in De Tiphof om 13:30 uur.

Oproep Verkeersbrigadiers
We hebben weer ouders op onze lijst nodig die zich in willen zetten voor een veilige oversteek van de kinderen.
We hebben ouders nodig die op de invallijst zouden willen komen. Als iemand onverhoopt niet kan, is er dan
iemand achter de hand om het stokje over te nemen die ochtend. Verder hebben we ouders nodig die op een
vaste dag in de week de oversteek zouden willen verzorgen. Dit kan ook in tweetallen, zodat je als brigadier niet
iedere week aan de beurt bent.
Na de zomervakantie hebben we ook een nieuwe coördinator nodig, die het brigadieren in goede banen wil
leiden. U kunt zich melden bij mevrouw M. vd Weide of bij C. Camies.

Jarigen van de maand mei
14 mei:
20 mei:
22 mei:
23 mei:
26 MEI:

Bram uit groep 1
Gerben uit groep 6
Julian uit groep1
Rosa Julia uit groep 1
Kaylee uit groep 3

Van harte gefeliciteerd. We wensen jullie een hele fijne verjaardag.

Agenda
27 april:
27 april t/m 6 mei:
7 mei:
Deze week:
10+11 mei:
13 mei:
17 mei:
19 mei:
21 mei:

Koningsdag (lln vrij)
Meivakantie
Maandopening, ouders van harte welkom
Luizencontrole
Hemelvaart (lln vrij)
Moederdag
School Preventie Plan (7/8)
Oud papier (Fam. Snippe+Bussemaker
Pinksterweekend

De mei-vakantie staat voor de deur. Geniet van de vrije tijd.
Het team van De Wegwijzer wenst iedereen een hele fijne vakantie!
Tot maandag 7 mei.

