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Voorwoord
We hopen dat de griepgolf aan onze Ark voorbij mag gaan.
Maar helaas hebben we dit niet in de hand.
De ziektevervanging binnen onze stichting loopt via het
mobiliteitscentrum.
Het blijkt nu moeilijk, zelfs ONmogelijk om vervanging te krijgen.
Natuurlijk zullen we er alles aan doen om vervanging intern op te lossen,
door collega’s te vragen te vervangen of door klassen op te splitsen.
U begrijpt dat hierdoor hele lastige situaties ontstaan!
Natuurlijk blijft het belang van het kind altijd centraal staan.
Mogelijk moeten ook wij ooit besluiten om een groep kinderen naar huis
te sturen. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan zullen we dit zo snel mogelijk
melden en hopen we op uw begrip en medewerking!
Kind op Maandag
Week 07 ■ 12/02 - 16/02
Thema: Storm!
Jezus en zijn leerlingen komen in een storm
op het meer terecht. Terwijl de leerlingen in
paniek raken, ligt Jezus te slapen. Hij brengt
de wind en het water tot rust. Aan de
overkant van het meer woont een man met
een storm in zijn hoofd. Ook deze storm weet
Jezus te bedaren.
We lezen:
De storm op het meer, Marcus 4:35-41
De man die niet fris was, Marcus 5:1-20
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:21-43
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Week 8/9 ■ 19/02 - 23/02 of 26/02 - 02/03
Thema: Sta op!
De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij vraagt Jezus om hulp, maar
onderweg komt er een vrouw die ook ziek is. Nadat deze vrouw
genezen is, krijgt Jaïrus bericht: Zijn dochter is gestorven. Jezus gaat
toch naar haar toe en pakt haar hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij.
We lezen:
De dochter van Jaïrus, Marcus 5:21-43
Jezus stuurt zijn discipelen erop uit, Marcus 6:6b-13
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52
Lied van de maand
Het lied van de maand februari is:
psalm 136.
Contactavonden
A.s. maandag 12 en woensdag 14 februari gaan we graag met u én
uw kind in gesprek over de ontwikkelingen van uw kind.
Inmiddels heeft u de uitnodiging met de datum en tijd ontvangen,
dus we zien u graag volgende week!
Tot dan!
De ouders en leerlingen van groep 8 worden op dinsdag 20 maart a.s.
uitgenodigd. Een officiële uitnodiging volgt nog.
Schoonmaakavond
Vele handen maken een schone school!
Op dinsdag 20 februari a.s. staat de
eerstvolgende schoonmaakavond
gepland. Om 19.00 uur beginnen we!
In de schoolgidsbijlage op pagina 22
heeft u al kunnen lezen wanneer u aan
de beurt bent om mee te helpen.
Voor de volledigheid geven we het
overzicht hier nog even.
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Voor 20 februari staan op het rooster:

We zien u graag om 19.00 uur met een emmer en doekjes.
Wij zorgen natuurlijk voor voldoende koffie, thee en koekjes!
Tot dan!
Schoolreisjes
Natuurlijk duurt het nog een hele tijd, maar de bestemmingen van de
schoolreisjes zijn vastgelegd en we zijn zo enthousiast dat we het direct
met u willen delen!
Waar gaat ons schoolreisje naar toe op 12 juli ?
 Groep 1 / 2 : Flierefluiter
 Groep 3 / 4 : Julianatoren
Apeldoorn
 Groep 5 t/m 7 : wadlopen
Lauwersoog
Vanzelfsprekend ontvangt u tegen die tijd alle benodigde informatie,
maar nu bent u alvast op de hoogte van de bestemmingen!
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Voorleeswedstrijd
Vorige week heeft Britt
meegedaan aan de
finale van de
voorleeswedstrijd in het
ZinIn-theater. Ze las voor
uit het spannende boek
"De griezelbus". Ze heeft
het heel goed gedaan!
Helaas is ze net geen
voorleeskampioen
geworden van de
gemeente Hellendoorn.
Britt, top gedaan hoor!
Het was ook superleuk
dat er supporters speciaal
voor Britt naar het ZinIn-theater zijn
gekomen!
Landbouwverkeer
Zoals elk jaar mogen de leerlingen van de bovenbouw meedoen aan
het VOMOL-project: Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer.
Het is heel belangrijk om te weten wat de gevaren zijn van
landbouwverkeer op de weg en hoe je hiermee om kunt gaan. Juist als
fietser!
Zij leren dat bestuurders van grote landbouwvoertuigen veel minder
kunnen zien dan bestuurders van personenauto's of fietsen.
De leerlingen zien welke gevaren er zijn rondom verschillende
landbouwvoertuigen.
Zo leren ze wat je wél moet doen en ook wat je absoluut níet moet
doen in de buurt van een landbouwvoertuig!
Maar ook u als ouder van de leerlingen krijgt informatie over het
onderwerp en hoe u uw kind in het verkeer kunt leren hierover.
U krijgt een informatiefolder en een thuiswerkopdracht.
Dinsdagmiddag 13 februari komen Wicher Jansen Eupe, Bert Dubbink
en Gerben Bartels met de machines op de parkeerplaats bij het EMOSgebouw.
Het wordt vast een hele interessante, leerzame én leuke middag!
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Hoe het absoluut NIET moet!
Gezondheid
 Waterpokken
Een aantal kinderen heeft inmiddels waterpokken gekregen.
Tot nu toe is het alleen in de kleutergroepen geconstateerd, maar
het is wel belangrijk voor u om te weten! (met name bij
zwangerschap en jonge baby’s is het goed opletten..!)
 In maart, april en mei zal de GGD weer de vaccinaties voor DTP
en BMR voor 9-jarigen uitvoeren. U ontvangt hierover bericht van
de GGD. In sommige gevallen valt de tijd waarop uw kind wordt
verwacht onder schooltijd. Uw kind kan hiervoor vrij voor krijgen.
Ditzelfde geldt als u ervoor kiest 12-jarige meisjes te laten inenten
met de HPV-prik.
Vanuit de OR
Op dinsdag 30 januari is er een vergadering geweest van de OR.
Het jaar is weer goed van start gegaan, we kijken terug naar een
geslaagd sinterklaasfeest en een mooie Kerstviering.
We kijken ook alvast vooruit naar Biddag, de voorbereiding is alweer
van start gegaan. We kijken uit naar een mooie dienst, samen met de
kinderen en hopen dat u hierbij kunt zijn in de Hervormde kerk op
woensdag 14 maart.
In de vorige Arktualiteiten is de zorg geuit over de onveilige manier van
oversteken bij het uitgaan van de school.
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“kinderen blijven niet aan de andere kant van de straat wanneer ze zijn
overgestoken en door hun ouders zijn opgehaald, ze steken over
zonder goed uit te kijken of steken helemaal schuin de straat over.”
In de OR delen wij deze zorg. Nogmaals willen wij uw aandacht
hiervoor vragen.
We denken na over een mogelijkheid om de situatie veiliger te maken
voor de kinderen door bijvoorbeeld de voetgangers en fietsers meer te
scheiden.
Ideeën om de situatie veiliger te maken zijn natuurlijk welkom!
Meld het maar aan Marieke Jansen of Marieke Jansen-Eupe!
Tot slot…
Aandacht
We hebben elkaar nodig
Dat is toch zonneklaar?!
Want mensen willen warmte
En aandacht voor elkaar.
Waarom niet even praten?
Waarom geen lieve lach?
Zo zorg je voor een lichtpunt
Ook op een donkere dag.
Iemand die naar je luistert,
Iemand die met je praat.
Dat is nou juist hetgene,
Waar het bij een mens om gaat.

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Hans Huisinga
Nieuws uit de omgeving
Oproep Stichting Europa Kinderhulp
Mogen wij u even voorstellen?
Luc, Lisa en Sven. Doodgewone, leuke kinderen.
Niets aan de hand, althans zo lijkt het. Maar
ongevraagd en door uiteenlopende oorzaken zijn zij
thuis de dupe van conflict, armoede of verdriet. Je
ziet het niet aan ze; ze lopen er ook zeker niet mee
te koop. Maar ze hebben er wel het hele jaar last
van. Behalve die tweeënhalve week in de zomer...
Dan maken Luc, Lisa, Sven en ruim 1400 andere
leeftijdgenootjes mee wat het is om onbekommerd
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kind te kunnen zijn. Even geen problemen. Wat dan wel? Aandacht,
liefde en structuur. Daarmee zijn ze geholpen; komen ze steviger in hun
schoenen te staan en krijgen ze vertrouwen in de toekomst.
Vertrouwen
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zoekt vakantiegastouders. Mensen
die die aandacht, liefde en structuur kunnen bieden. Die een kind de
vakantie van zijn leven wil geven en zichzelf daarmee trakteren op een
glimlach. Want dat is wat er feitelijk gebeurt. Lisa hoeft in de vakantie
even niet met haar oudere zus naar de voedselbank, omdat mamma
de boodschappen niet kan betalen. Ze geniet bij een gastgezin volop
van het samen ontbijten, een aai over haar bol en het op tijd naar bed
gaan. Luc ondervindt in zijn vakantie aan den lijve dat er ook pappa’s
zijn zonder losse handjes... Sven, hyperactief en een slechte slaper,
komt bij zijn gastoudergezin helemaal tot rust. De huiselijke gezelligheid,
andere kinderen en een verhaaltje voor het slapen doen hem
zichtbaar goed. Zo heeft elk kind een eigen verhaal. Een rugzakje, heet
dat tegenwoordig.
Sores
Europa Kinderhulp heeft ervaren dat dit type korte vakanties kinderen
veel energie geeft. Ze kunnen even alles sores van zich afschudden. Ze
zien bovendien dat het anders kan. Dankzij vakantiegastouders zijn
vanaf 1961 al vele tienduizenden kinderen uit binnen- en buitenland
geholpen.
Geef een kind de vakantie van zijn leven!
En EKH heeft nog steeds dringend nieuwe vakantiegastouders nodig.
Bent u bereid te helpen? Aanmelden, meer informatie of een
kennismakingsboekje aanvragen kan via de website:
europakinderhulp.nl of per mail: overijssel@europakinderhulp.nl.
Liever direct en rechtstreeks contact? Bel dan één van onze
medewerkers: Arjan ter Haar (0523-610197).
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