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Deze week hebben we het gehad over het doen in ons geloof. We hebben stil gestaan bij een
mosterdzaadje en een kokosnoot. De kokosnoot verbeeld de kennis. We kunnen veel kennis bezitten
over gewone dingen of kennis over het geloof bezitten. Maar de kennis leidt tot niets. We hebben
samen gekeken naar de gelijkenis over de talenten. Wij hebben allemaal onze talenten gekregen van
God en daar moeten we iets mee doen. Een kokosnoot lijkt groot, maar kan niet meer groeien. De
kracht van een mosterdzaadje is ongekend. Het kan met zijn wortels asfalt breken. Zoals we dikwijls
op de straat zien. We hebben met elkaar gebeden om de kracht van het mosterdzaadje, dat we onze
kennis over Jezus inzetten. En dat geloven ook DOEN is!

Musical
De voorbereidingen voor de musical zijn in volle gang. En het wordt een groot spektakel!! De
kinderen zijn echt goed bezig tijdens de musical lessen en zijn vol ideeën. Gelukkig geeft juf Jennifer
hier goed leiding aan en vooral ook positieve leiding. Dit zorgt voor een heerlijke werksfeer.
De afscheidsavond begint om 19:30 en wordt afgesloten met een gezamenlijke borrel met
genodigden, team en leerlingen.
Er zal in de ochtend een voorstelling gehouden worden voor de hele school. Aanvangstijd 10:00
Daarnaast is er ook een extra voorstelling voor belangstellenden ’s middag om 14:00

Presentatie
Afgelopen weken hebben we heel wat presentaties gehad in de klas. We hebben hierin veel van
elkaar mogen leren. Groep 8 hield een presentatie over bedreigde diersoorten, terwijl groep 7 een
eigen onderwerp mocht kiezen binnen AK/Natuur. Volgend jaar wil ik dit vaker houden, omdat het
steeds belangrijk is in deze maatschappij om te kunnen presenteren.

Kringloop (groep 8)
In het tv-programma Oud en nieuw, gaan kunstenaars met elkaar de strijd aan om van oude spullen
iets nieuws te maken. Dit hebben we in groep 8 ook gedaan, op verzoek van Silas en Arvid. We zijn
naar de kringloop winkel geweest en elk groepje had een budget van €3,00. Van allerlei zooi werd
meegenomen naar school. Uiteindelijk werden er mooi producten van gemaakt. En natuurlijk volgde
er een pitch van 1 minuut. Hierin moest groep 8 hun product presenteren aan groep 7. In de stem
ronde die volgde werd het product en presentatie verkozen tot het beste!

Pannenkoekenfeest
Donderdag 14 juli willen we in samenwerking met de AC, afsluiten met een pannenkoekenfeest.
Daarvoor zijn we hard op zoek naar ouders die willen pannenkoeken bakken! Ik zou zeggen geef je
vooral op, want met die schrokkoppen in groep 7/8 heb je wel eer van je werk. Wil je je bij mij
opgeven en hoeveel je wilt bakken? Dan gaan we er een gezellige afsluiting van maken!

Kamp
Het lijkt misschien wat voorbarig maar we zijn op zoek naar ouders
die ons voor het kamp van volgend schooljaar naar de boot in
Holwerd willen brengen! In de tweede week na de zomervakantie
vind namelijk het kamp al plaats en aangezien er ook nog maar 3
weken te gaan zijn tot de zomervakantie dus nu al deze oproep...
Dus nogmaals wie wil ons brengen en/of halen bij de boot in
Holwerd. De bedoeling is dat we op

woensdag 7 september de boot van 11.30 hebben naar Ameland. Voor het brengen betekent dit dat
we rond 9.00 zullen gaan vertrekken vanaf school! Voor de
terugreis op vrijdag 9 september nemen we de boot van 10.30 en we zullen dan rond 11.30 weer bij
de auto’s in Holwerd zijn.
Zoals u begrijpt zijn we in dezen ook afhankelijk van de hulp van u als ouder, kunt u ons hierbij
helpen? We hebben gelukkig al een aantal ouders die
ons kunnen brengen en die ons
kunnen ophalen. Maar we hebben nog een aantal nodig!!

Talentkijker (groep7)
A.s. dinsdag gaan we naar aanleiding van ons project in de talentkijker, op excursie naar het
waterschap. We gaan hier kijken hoe het waterschap werkt en welke beroepen er zijn. Dit alles om
de leerlingen bewuster te maken van wie zij zelf zijn en welke beroepen en talenten hierbij passen.
Het zou fijn zijn als alle kinderen op de fiets komen. En evt. laarzen en regenkleding meenemen. Dit
omdat we het veld ingaan.
Ik ben op zoek naar 1 moeder die wil meefietsen deze ochtend. Het duurt van 0900 tot 1000.

Jorik heeft donderdag in de klas vertelt dat hij onze school zal verlaten. Jorik voelt zich niet altijd op
zijn gemak binnen de klas en op school, vandaar dat ouders hebben gekozen voor het Kompas. We
wensen Jorik veel succes en Gods onmisbare zegen toe op zijn nieuwe school.
Daarnaast kunnen we melden dat er een nieuwe leerling (Dominique) in groep 7 komt. Dominique
zal a.s. woensdag op school rondlopen om eens een ochtend te wennen.

Fijne zondag!
Bert Willering

