Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2021-2022

Lopen op het water
(Oceans – Hillsong)

17 februari 2022

Van de directie
Spreekavonden

U leert me lopen op het water
de oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
daar vind ik U, en ik twijfel niet

Corona
zending
Verjaardagen

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij.

Agenda
Bericht vanuit de kerk

Achte âlden,
De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand
die houdt mij vast
en als mijn voeten zouden falen
dan faalt U niet,
want Uw trouw houdt stand.
En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw Naam
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij.
Geest van God leer mij te gaan over de golven
in vertrouwen U te volgen
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
ik vertrouw op uw genade
want ik ben in uw nabijheid.

Terwijl ik hier schrijf raast de storm om
de school heen. Onderweg lagen er
takken op de weg, bomen waren
omgewaaid en hier en daar hoor je van
ongelukken.
Toch is zo’n storm soms ook verfrissend.
Je hoofd in de wind en lekker alles even
vergeten kan soms prettig zijn. Soms kan
er rust onstaan in de storm. Hiernaast het
lied ‘lopen over water’, origineel ‘Oceans’
geschreven door Hillsong. “Want in de
storm bent U dichtbij”.

Volgende week is de voorjaarsvakantie.
Allemaal mogen we een weekje uitrusten,
plannen maken om leuke dingen te doen. Alle kinderen hebben een flyer meegekregen ‘Help
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pake en beppe de vakantie door’. Dit is een initiatief waarbij kinderen op vertoon van pake of
beppe gratis naar het museum mogen. Zeer de moeite waard. Kijk maar eens op:
https://www.museum.frl/activiteiten/pakebeppe/.

Afgelopen maandag en vandaag zijn de gesprekken met ouders. In groep 5/6 was dit helaas
niet mogelijk i.v.m. de zieke (net herstelde) juffen. Deze worden doorgeschoven naar de 2e
en 3e week na de voorjaarsvakantie. U wordt via Parro uitgenodigd om u in te tekenen.

Zoals het nu lijkt vervallen alle maatregelen na de voorjaarsvakantie (uitgezonder bij klachten
of een besmetting). Dit is fijn!
Wanneer uw kind klachten heeft of er is een besmetting in het gezin, dan kunt u kijken op
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie. Vul deze in voor uw kind en u
weet of uw kind wel of niet naar school kan.
Neem hierbij alstublieft wel een grote voorzichtigheid in acht, weeg goed af of het verstandig
is om uw kind naar school te laten gaan. De afgelopen weken zijn er steeds meer
besmettingen, waaronder ook bij een aantal juffen. Dit houdt in dat er minimaal 5 dagen een
leerkracht niet beschikbaar is, uitgaande van een mild ziekteverloop. De afgelopen weken
waren wat dat betreft erg hectisch en we hebben flinke wisselingen gehad voor de klassen.
Gelukkig was er inval mogelijk, maar dit is geen garantie. U hebt ongetwijfeld ook aan uw
kind gemerkt dat zoveel verschillende gezichten voor de klas niet bevorderlijk is.
Na de vakantie worden de nieuwe protocollen verwacht. Deze zullen weer op de website
geplaatst worden.

Voedselbank Dokkum
In de maand december was de inzamelweek voor de
Voedselbank in Dokkum. Er zijn ontzettend veel
boodschappen door de leerlingen ingeleverd. In totaal zijn
er 10 volle kratten met boodschappen aan Jaap Holvast,
bestuurslid bij Voedselbank Dokkum, meegegeven.
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Daarnaast is er ook een geldbedrag van € 186,48 gedoneerd; opgehaald door de zending.
Iedereen dank voor de inzet en medewerking!!!
Camping Polemonium
Voor het tweede deel van dit schooljaar hebben we als school gekozen om ons in te gaan
zetten voor ‘camping Polemonium’. Deze camping zit in Opende en de eigenaar is Appie
Wijma. Appie zet zich week in week uit, in voor ‘de
mensen die het financieel (even) tegenzit’. Deze mensen
kunnen wekelijks gratis producten bij hem ‘in het
winkeltje’ komen halen. Daarnaast heeft hij dus ook een
camping. Gezinnen die moeten rondkomen van een
minimaal inkomen mogen hier, in de zomervakantie, een
weekje komen kamperen. Alle tenten, inboedel,
speeltoestellen en andere faciliteiten en spullen zijn gedoneerd. Via scholen, kerken,
organisaties en particulieren ontvangt hij deze donaties; in de vorm van geld en/of
producten. Om dit mogelijk te kunnen blijven maken zijn donaties zijn nog steeds welkom en
‘zeer nodig’.
Als school vinden we dit een heel goed initiatief en daarom willen we ons hier, hopelijk
samen met alle ouders en kinderen van school, voor in gaan zetten. De zending van januari
t/m juli zal ten goede komen aan camping ‘Polemonium’. Daarnaast zijn we ook van plan om
weer een inzamelweek te organiseren. Wanneer, hoe en wat krijgt u nog te horen.

17 feb.
21-25 feb.
9 mrt.
30 mrt.

Spreekavond (online)
Voorjaarsvakantie
Biddag voor gewas en arbeid
Grote rekendag

19 feb
21 feb
22 feb
22 feb
26 feb
27 feb

Jan Simon
Janne Klaske
Anne
Jorik
Kees Jan
Doutzen

Groep 4
Groep 2
Groep 7
Groep 7
Groep 3
Groep 7

‘Vandaag is het de dag, om nooit weer
te vergeten. De Heere God heeft jou,
alweer een jaar gespaard!’
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