
 

Nieuwsflits School met de Bijbel Bleskensgraaf februari 2019 
 

Geachte ouder(s) en verzorger(s), 

Graag uw aandacht voor de volgende berichten: 

1. Extra studiemorgen D.V. 15 mei 
Op 15 mei stond er al een studiemiddag gepland. In het kader van de ontwikkeling van een nieuw 

schoolplan zijn we tot de conclusie gekomen dat we daar een hele dag voor nodig hebben. De kinderen 

zijn dus op die woensdagmorgen vrij. Noteert u de datum alvast in uw agenda? 

2. Fancy Fair 
We zien terug op een hele fijne Fancy Fair. Heel veel mensen hebben zich enorm ingezet om er een 

leuke morgen van te maken. We gaan het geld inzetten om het plein tot een nog fijnere plek te 

maken voor de kinderen. Oudercommissie, ouders, collega’s, hartelijk dank voor jullie inzet. De 

opbrengst van deze morgen is € 5.000,-! 

3. MR 
Er hebben zich inmiddels twee ouders aangemeld vanuit de SBO-voorziening. Daar zijn we erg blij 

mee. U kunt zich nog aanmelden via school. Na de voorjaarsvakantie zullen er verkiezingen 

gehouden worden. 

4. Mini Mattheüs 
Op D.V. dinsdagavond 16 april voeren we met de kinderen, leraren en een aantal professionele 

muzikanten een deel van de Mattheüs Passion uit in de Hervormde Kerk van Bleskensgraaf.  Het 

programma duurt ca. 1 uur. Ter bestrijding van de onkosten zal er een collecte gehouden worden. 

We hopen met deze avond de belangstelling van kinderen voor klassieke muziek te bevorderen. U 

bent allen van harte welkom! 

5. Goede Vrijdag 
Bij deze ook alvast de aankondiging van de Goede Vrijdag samenkomst in de Hervormde Kerk. Het is 

inmiddels al een traditie geworden dat we als ouders en kinderen met elkaar het lijden en sterven 

van de Heere Jezus herdenken met een samenkomst. We beginnen om 09.30 uur in de kerk. De 

kinderen verwachten we gewoon op tijd op school, ze zijn om 11.30 uur vrij!  

6. Schooldammen 
Om het schooldammen een kwalitatieve impuls te geven hebben we inmiddels de beschikking over 

een echte trainer! Arie van Genderen, onze plaatselijk top-dammer die op landelijk niveau damt, 

traint de kinderen die belangstelling hebben in deze denksport. We hopen dat de kinderen veel 

plezier leren ontlenen aan dit edele spel! 

7. Wonderlijk Gemaakt 
Na de voorjaarsvakantie gaan we weer starten met de lessen van ‘Wonderlijk gemaakt’. U hebt als 

ouder(s)/verzorgers(s) de mogelijkheid om mee te lezen wat er tijdens deze lessen besproken wordt 

met de kinderen. De handleidingen staan per leerjaar gepubliceerd op de website. Onder de knop 

‘school’ is ‘Wonderlijk gemaakt’ te vinden.  



8. Fietsen naar school 
Het fietsenhok raakt weer overvol met kinderfietsen. We hebben inmiddels een aantal ‘fietswachten’ 

die er voor zorgen dat de fietsen netjes geparkeerd worden. Dat gaat inmiddels supergoed, de 

fietsen staan er keurig bij.  Er zijn echter nog steeds een flink aantal kinderen uit het dorp die met de 

fiets naar school komen. We kunnen al die fietsen niet bergen. Een vriendelijk verzoek om rekening 

te houden met deze regel! 

9. Schoolvoetbal 
Na de vakantie starten we weer met de voorbereidingen van het schoolvoetbaltoernooi. De 

ouder(s)/verzorger(s) van de bovenbouw hebben hierover een brief gekregen. We wensen de 

jongens en meiden een fijne, maar zeker ook sportieve tijd toe. 

10. Voorjaarsvakantie 
Namens alle collega’s wensen we u en de kinderen natuurlijk een hele fijne vakantie toe. We hopen 

alle kinderen maandagmorgen 4 maart weer op school te begroeten! 

  

 

 

 

  

 


