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Gisteren was het dankdag voor gewas en arbeid. Een
mooi moment om stil te staan bij alles wat we van God
mogen ontvangen. We denken aan het eten en drinken
wat we van hem mogen ontvangen, maar ook aan hoe Hij
ons ondersteunt in al onze dagelijkse bezigheden.

In dit Skoallepraatsje:

Van de directie
Inloopweek gaat niet door
Corona

We mogen dankbaar zijn voor de school, de leerlingen,
juf Anna
onze gezondheid. Ook mogen we dankbaar zijn voor de
rol die wij mogen vervullen voor onze naasten, ook als
Agenda
het voor hen niet zo vanzelfsprekend is om voldoende
Verjaardagen
spullen,
eten en
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drinken te hebben. Fijn dat we met elkaar
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zo om onze naasten kunnen denken met de
zending.
Dank U wel voor de sterren en de maan

dank U wel voor het groeien van het graan
dank U wel voor de dieren in de wei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank U wel voor de vissen in de plas
dank U wel voor de bossen en de hei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
Dank U wel voor de wolken en de wind
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind
dank U wel want U bent zo heel dichtbij
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
Youtube: Dank u wel!

Afgelopen week is Lynn in groep 5
gekomen. Ze kende gelukkig al veel
kinderen in het dorp, we wensen je een
hele fijne tijd hier!
We zijn ook ontzettend dankbaar voor het
nieuwe leven wat de Here gaf: Marten,
Lynn en Tineke kregen een broertje Wiltsje!
We wensen hen samen met hun ouders
Gods zegen toe.

De inloopweek van volgende week
schuiven we door. Er is op dit moment
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zoveel ziekte onder kinderen en ouders, waarbij er vele gezinnen zijn die in quarantaine
zitten. We vinden dit niet het juiste moment om ouders massaal in school uit te nodigen.
Zodra dit wel kan zullen we u uitnodigen. We hopen dat we voor de kerstvakantie een
inloopweek kunnen houden.

Op dit moment zijn er veel besmettingen in het land en ook rond de school. Er is Corona in
een aantal gezinnen en daarnaast gaan er ook nog andere ziektes rond zoals bijvoorbeeld de
griep en waterpokken. Juf Pietsje en ik zijn momenteel beide uit de running i.v.m. corona.
We hopen snel te herstellen en weer naar school te kunnen. We wensen alle gezinnen die op
dit moment thuis zitten beterschap. Laten we allemaal even extra alert zijn op dit moment.

Binnenkort zal juf Anna bij ons op school beginnen. Ze start met de opleiding tot
onderwijsassistent en zal voorlopig meelopen met juf Pietsje en juf Elisabeth. Ze stelt zich te
zijner tijd ook voor in het Skoallepraatsje.

9 nov.

Studiedag – alle leerlingen vrij

6 nov. Tineke
7 nov. Marrit
12 nov. Marwin

Groep 3
Groep 5
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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