
NIEUWSBRIEF WEEK 6

Oudercontact persoon

Naam:  Hafida Amajoud 

Telefoon:  0643010056  

 

Elke vrijdag:

8.30-9.30 koffie& thee 

9.30-11.30 Nederlandse les (in muzieklokaal) 

11.30-12.30 vragen bij Hafida 

Ontbijt met de directie:

16 februari vanaf 8.30 

11 mei vanaf 8.30 

29 juni vanaf 8.30

Een vreselijke aardbeving trof Syrië en 

Turkije. Talloze gebouwen stortten in, er zijn 

duizenden doden en tienduizenden 

gewonden. Tussen de slachtoffers zitten ook 

familie en kennissen van gezinnen bij ons op 

school. 

Een gebed voor allen die getroffen zijn: “Als 

de aarde schudt op haar grondvesten, bent U 

onze toevlucht en kracht.” 

Twee medewerkers van Kerk in Actie in 

Libanon schreven een gebed, dat wij in 

Nederland kunnen meebidden:

Schepper van ons leven,

Als de aarde schudt ,

 vluchten wij naar U. 

 Wij bidden voor allen die getroffen zijn

 door de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Geef hun moed in deze zware tijd,

 Geef troost als zij huilen om het verlies van 

geliefden,

 en vertrouwen dat er leven mogelijk is na 

deze ramp.

Zegen alle reddingswerk, praktische steun,

 medische, psychische en geestelijke zorg.

 Geef dat de samenleving weer gaat bloeien.

 In de naam van onze Redder, Jezus Christus,

Amen

Als school willen we graag de slachtoffers 

helpen. Hier wordt door de leerlingen een 

plan voor gemaakt. Volgende week zullen we 

daar meer over schrijven in de nieuwsbrief. 

Beste ouders en verzorgers, 

Vakanties en vrije dagen

Voorjaarsvakantie 27-02 t/m 3-03- ‘23 

Paasweekend 7-04 t/m 10-4- ‘23

Meivakantie 24-04 t/m 5-05- ‘23

Hemelvaartsvakantie 18-05/19-05-’23

Tweede Pinksterdag 29-05- ‘23 

Zomervakantie 10-07 t/m 18-08- ‘23 

Studiedagen

Maandag 16-01- ’23 en dinsdag 17-01-‘23

Donderdag 16-03- ‘23 en vrijdag 17-03-'23 

Dinsdag 30-05- ‘23 

Donderdag 6-07 en vrijdag 7-07- ‘23 

 ACTIVITEITEN VOOR OUDERS

 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Schoolmaatschappelijk werker

Naam: Vincent Aelbers 

Telefoonnummer: 0653683158

Spreekuur:

Dinsdagochtend om de week en donderdag de 

hele dag. 



Ontbijt met de directie

Donderdag 16 februari is er een ontbijt met 

ouders en directie. 

Alle ouders zijn vanaf 8.30 welkom beneden in 

de hal. 

Ouderactiviteiten

Het is mooi om te zien dat er steeds meer 

ouders naar de ouderactiviteiten komen die er 

op school zijn! 

Vorige week was er een hele mooie bijeenkomst 

met het CJG (centrum jeugd en gezin). Ze 

hebben uitleg gegeven over wat ze doen en

hoe ze aan het werk zijn in de gemeenschap. 

Hafida is druk bezig om nog meer thema 

bijeenkomsten te organiseren waar de ouders 

van harte welkom zijn!

Rapportgesprekken

In de week van 20 tot 24 februari vinden de 

rapportgesprekken plaats. Aankomende week 

kunt u via Parro afspraken maken om met de 

leerkracht in gesprek te gaan. 

FIJN WEEKEND EN TOT MAANDAG!


