Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2021-2022

2 september 2021

Achte âlders,

Vorige week mochten we het jaar met elkaar beginnen, wat was dat mooi! De kinderen op
het plein en de ouders eromheen. We mochten beginnen met Mattheüs 6: 34 “Maak je dus
geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke
dag heeft genoeg aan zijn eigen last.” Max Lucado schreef er een mooi stuk over wat we
hoorden, we moeten niet te ver vooruitzien, maar kleine stapjes nemen. We kennen het hele
rekenboek niet ineens, maar door elke dag een stukje te doen, snappen we het aan het einde
van het jaar wel! Hak je uitdaging in stukjes, hoe groot de klus ook lijkt: begin maar gewoon
en het komt vanzelf goed.
Floris heeft de afgelopen week afscheid genomen van
groep 5. Hij gaat vanaf dit schooljaar naar een nieuwe
school in Leeuwarden. We wensen hem daar alle goeds en
Gods zegen toe! Gelukkig blijft Floris hier gewoon wonen
en op sport, dus verliezen we hem niet uit het oog.
Morgen komt de schoolfotograaf langs. We zij blij dat dit
eindelijk weer mogelijk is. We hopen de foto’s over niet al
te lange tijd te ontvangen. U krijgt t.z.t de informatie over
hoe u de foto’s kunt bestellen, dit gaat allemaal via de
fotograaf.
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Volgende week mogen alle kinderen op schoolreis! Het zal

Sponsorloopactie

dus rustig zijn op het schoolplein
. We zijn blij dat dit
weer georganiseerd kon worden. Verderop in deze
nieuwsbrief meer informatie hierover.
Op 15 september hebben we een studiedag in het teken van de Kanjertraining. We krijgen
een flinke opfriscursus, zodat we weer goed weten hoe te handelen op school als het gaat
om de sociale omgang met elkaar.
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9 september gaat groep 1/2 op schoolreisje naar Sanjes Safari!
We beginnen deze dag gewoon om 8.30 uur in de klas. We starten de dag net zoals anders.
Om 9.30 uur vertrekken we in twee busjes richting Sanjes Safari. Wie komt ons uitzwaaien?
Bij Sanjes Safari kunnen we lekker spelen en bij de dieren kijken. De kinderen krijgen er
limonade. Tussen de middag is er patat met een ijsje.
Om 14.00 uur vertrekken we weer richting Lioessens, hier komen we rond 14.30 uur aan.
Er is verder geen begeleiding nodig.

9 september is het zover, we gaan met groep 3 t/m 8 op schoolreis naar Duinenzathe!
De kinderen komen om 8:30 op school en de bus zwaaien we rond kwart voor 9 uit.
In het park kunnen de kinderen uit groep 5-8 vrij spelen, groep 3/4 gaat in groepjes. Er is
voldoende begeleiding mee.
Voor de kinderen is er onbeperkt limonade en tussen de middag patat met een ijsje. Ze
hoeven dus niets mee (tenzij ze liever hun eigen boterham eten).
De kinderen nemen geen geld mee. Wilt u evenutele tassen voorzien van naam?
We zijn rond 16 uur weer in Lioessens.

Vorige week moesten we een klas naar huis sturen na overleg met de GGD-schooladvieslijn.
Dit was op basis van een zelftest en overige informatie, we doen dit niet lichtvaardig.
Wat belangrijk is om te weten: zelftesten zijn op vrijwillige basis én preventief. Op school
nemen wij geen zelftesten af, dit doet u thuis. Als school verwachten we niet dat u uw kind
test middels een zelftest, dit mag uiteraard wel. Daar bent u vrij in.
Wel is het belangrijk om dit alleen preventief en zonder klachten te doen. Met klachten kan
dit namelijk (sneller) een vals positief resultaat geven, dit kunnen wij als school niet zomaar
naast ons neerleggen. Wilt u uw kind met klachten laten testen, laat dit dan doen bij de GGD.
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Zoals we tijdens de jaaropening al kort hebben genoemd, gaat de zending de komende
maanden naar de Afghanen die in Zoutkamp zitten. Tot op heden is het door drukte op de
locatie aldaar lastig om tot concrete afspraken te komen over waar op dit moment, en in de
komende maanden, behoefte aan is. We hopen en verwachten dit op korte wel met hen te
kunnen regelen.
De zending op maandag is al wel op gang gekomen;
veel kinderen doen geld in het zendingspotje. Dank
daarvoor, want ook dit zal uiteindelijk in valuta of in
producten naar Zoutkamp gaan.
Verdere concrete en inhoudelijk informatie hopen we
u via het volgende skoallepraatsje te kunnen geven.

De herfst komt eraan en tja… uw kind wordt ziek. U probeert school te bereiken, maar komt
er even niet doorheen. Het gebeurt de laatste tijd wel eens dat de telefoonlijn op school
eruit ligt. Zodra we dit weten lossen we dit zo snel mogelijk op, maar vaak ontdekken we dit
pas in de loop van de dag.
Gelukkig checken we altijd Parro wanneer we een leerling missen. Meestal staat er dan wel
een berichtje met ziekmelding en weten wij voldoende.
Parro heeft nu ook een nieuwe optie om absenties te melden. Om te kijken of dit voor ons
werkt hebben we de mogelijkheid open gezet. Graag wel even de opmerking invullen voor de
leerkracht. We hebben al gemerkt dat wij hier geen melding van krijgen, dus moeten we bij
het missen van een leerling even op onderzoek uit. Wellicht een kinderziekte, maar
misschien bevalt de optie ook wel niet. We gaan het zien. Uiteraard gaat onze voorkeur uit
naar een persoonlijke melding!
Via de app kunnen alleen ziekmeldingen worden gedaan. Meldingen voor verlof of bezoek
arts of specialist kunnen niet via Parro worden gedaan.
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3 sep
9 sep
15 sep
20 sep
21 sep
23 sep

Schoolfotograaf
Schoolreis alle groepen
Studiedag – alle kinderen vrij
Groep 3/4 voorstelling De snelste Zebra
Groep 1/2 voorstelling Dierendorpje
Groep 5/6 excursie Wad

3 aug. Illys
5 aug. Sietske Marije
10 aug. Sanad
11 aug. Jente
18 aug. Marrit
18 aug. Sanne
25 aug. Johanna
31 aug. Jonah
1 sep. Menthe
1 sep. Jasmijn
2 sep. Almer
3 sep. Annelieke
8 sep. Thialde
13 sep. Mare Lynn
16 sep. Arno Johannes

Groep 6
Groep 8
Groep 4
Groep 8
Groep 2
Groep 2
Groep 1
Groep 3
Groep 2
Groep 6
Groep 8
Groep 3
Groep 2
Groep 2
Groep 8

‘Vandaag is het de dag, om nooit weer
te vergeten. De Heere God heeft jou,
alweer een jaar gespaard!’
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De zendingscommissie organiseert op woensdag 15 september om 16.30 uur een sponsorloop op het
sportveld. Het is daarbij de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk geld bij elkaar ‘lopen’ om zo het goede
doel te steunen. Na afloop gaan we pannenkoeken eten.
Nadere info volgt.

Het Goede doel is dit jaar: L4N (light4Nations) L4N is een project voor volwassenen en kinderen uit Israël en
Palestina. Veel kinderen groeien op met een diepe haat voor de ander. Volwassenen gooien met bommen,
kinderen met stenen. L4N wil de groepen uit beide landen, die geloven in de Here Jezus, met elkaar
verbinden. Twee partijen die heel graag vrede willen. Samen met Jezus als voorbeeld, proberen ze duidelijk
te maken aan de omgeving dat Jezus geen stenen, bommen en ruzie wil. Dan wordt het donker om ons heen
en is er veel verdriet. Dat is wat Jezus juist niet wil. Jezus wil dat er veel licht en liefde is voor volwassenen en
kinderen. Samen kijken naar kansen en mogelijkheden. Be the light/ Wees een lichtje! Wij willen graag ons
steentje bijdragen aan dit prachtige project.
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