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Geachte ouder(s), verzorger(s),
 Algemeen
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief zoals vermeld op de schoolkalender.
 Kimon
Aanstaande dinsdag hoopt Gerda Klaver van Kimon de leerlingen te vertellen over haar werk
in Afrika. We houden tevens een kleine actie voor Kimon. Het zendingsgeld van de komende
twee weken is ook bestemd voor dit doel. http://gerdaklaver.nl/?p=stichting-kimon
 Open lesavond
We kijken terug op een mooie open lesavond. Met mooie was met name uw komst. Fijn om
betrokken ouders te hebben bij school
 Stichting bewust gezin
Naast de voortgaande bezinning op (moderne) media op school is er een stichting voor
gezinnen opgericht die we onder de aandacht van u willen brengen. De stukken die op de site
staan zijn de moeite van het lezen waard. Voor meer informatie verwijs ik u naar deze website:
http://www.bewustgezin.nu/
 Zonnebloem
Meet je zelfgekweekte zonnebloem op in de
week van 18-24 september 2017. De metingen
moeten bij ons (de gemeente Nunspeet bekend
zijn voor maandag 25 september 12.00 uur.)
Stuur een mail naar: gemeente@nunspeet.nl
Vermeld hierin de hoogte van de zonnebloem,
de naam van de school, de groep en de naam
van de leerkracht. Stuur eventueel ook een foto
mee.

 .Ouderavond
Op 4 oktober hoopt dhr. H. Snoek een bezinningsavond te verzorgen. Hij zal proberen een
praktisch betoog te houden. Het thema is Bijbellezen: Hoe lees je de Bijbel met kinderen? Een
brug tussen de Bijbel en nu. Deze thema’s zal hij onder het voetlicht brengen ondersteund
met zijn ervaringen uit de lespraktijk. U wordt allen van harte uitgenodigd om 19.30 uur.
 Voorleeswedstrijd
Op 13 oktober hopen we weer een voorlees- danwel ontwerpwedstrijd te houden in verband
met de kinderboekenmaand. We proberen hiermee het lezen te stimuleren. U heeft als het
goed is de informatie hierover ontvangen. Ik kan u wel verklappen dat we een interessante
jury hebben, maar we verklappen nog niet wie.
 Ter opscherping
‘Openen wij dat Woord des Heeren regelmatig, vaders en moeders, als onze kinderen erbij
zijn? Denk niet: Nu hebben we even geen tijd om te lezen, we zullen het een andere keer wel
doen. Regelmatig dat Woord des Heeren openen, ook in de gezinnen. En lézen uit dat Woord
des Heeren. Niet zomaar even een stukje afraffelen, maar het Woord des Heeren voor ons
gezin lezen, zodat ons gezin dat horen kan. En dat ook gemerkt kan worden dat voor vader of
moeder, die het Woord leest, dat Woord ook werkelijk waarde heeft. Dat dierbare Woord van
God. Zo heeft Ezra ook Gods Woord mogen openen, daar op dat gestoelte, boven het volk. En
dan leest hij eruit. Hoelang leest hij? Gemeente, als wij aan tafel zitten en er wordt vijf minuten
uit de Bijbel gelezen, dan zeggen de kinderen soms al: ‘Niet te lang, vader, want ik moet ergens
naar toe.’ En als we in de kerk zitten en de preek duurt eens iets langer dan anderhalf uur, dan
zijn we soms ook al wat wrevelig, want het moet alles niet te lang duren. Hoelang heeft Ezra
gelezen? Van het morgenlicht aan, staat er, tot op de middag. Dat is ongeveer zes uren lang.
Aan één stuk heeft hij uit Gods Woord gelezen. En we lezen van het volk dat hun oren waren
om het Woord te horen. Het verveelde hun niet; ze hingen aan de lippen van Ezra. Ze zouden
wel willen blíjven luisteren. Want dat Woord van de God van Israël, van de levende God. We
zien dus dat het Woord beslag legt.’
Uit: ds. G. Hoogerland: Weer wonen naar Zijn raad, Uitgeverij Gebr. Koster, 2015, blz. 14-15.
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Vriendelijke groet,
P. Wiegel
Voor alle genoemde data geldt: D.V.

