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donderdag 3 juni 2021

Kalender
Datum Activiteit
17 juni Kinderen zijn om 14.00 uur vrij in verband met (digitale)

bijeenkomst team
12 juni ochtend Klussendag
18 juni ochtend Schoolfotograaf
2 juli Vrije dag

Lied van de week
OTH 156: Bless the Lord, my soul

Bijbelverhalen - Wie had dat gedacht?
Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19
Petrus maakt de zieke Eneas beter en wekt
Tabita op uit de dood. Later wordt hij gevangen
genomen, maar in de nacht wordt hij bevrijd
door een engel.

Klussendag
Op zaterdag 12 juni wordt de jaarlijkse
klussendag op school georganiseerd. We
starten om 09.00 uur. We zijn op zoek naar
vrijwilligers die willen vegen, snoeien, wieden,
dak(goten) schoonmaken, putjes scheppen en
nog meer kleine buitenklussen. We hopen dan
ook op vele helpende handen!

Schoolfotograaf
Op vrijdag 18 juni komt de schoolfotograaf
langs. Hij zal in de ochtend individuele foto’s
en groepsfoto’s maken.

Veranderingen volgend schooljaar
In de gisteren verzonden brief van het College
van Bestuur heeft u kunnen lezen dat ik de
VerreKijker weer ga verlaten en een oude
bekende terugkeert op dit nest (Hennie
Schermers). Binnen een jaar kan er veel

veranderen. Dat is helaas niet altijd te voorzien
of te voorspellen.
Ik ben blij voor de VerreKijker dat een bekend
gezicht terugkeert, zodat de veranderingen
voor met name het team niet al te groot zullen
zijn. Er zullen op termijn dingen gaan
veranderen, maar die zullen hopelijk ook
mooie ontwikkelingen voor de VerreKijker met
zich meebrengen!

Wendy van Ooijen - van Breugel

Maak kennis met korfbal!
Hallo kinderen van groep 2 t/m 4,

Op zaterdag 5 en 12 juni houdt
korfbalvereniging ACKC speciaal
voor jullie een training om kennis te
komen maken met korfbal. Kom je
ook???
Tijd: 9.30-10.30 bij het sportveld
van ACKC (Sportlaan 3 in Almkerk)
Trek je sportkleding aan.
Je hoeft je niet van tevoren op te
geven en het is geheel vrijblijvend.
Heb je vragen?
jeugdcoordinatie@ackc.nl
06-53925532

Groeten van de jeugdcoördinatie van ACKC.
Bezoek ook onze website: www.basisschoolwaardhuizen.nl
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