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Uitnodiging scholendienst 
Op zondag 15 februari wordt de jaarlijkse scholendienst gehouden. We zijn te gast bij baptistengemeente ‘De Bron’ aan de 

Adriaen Brouwerstraat 2. In deze kinderdienst zullen we praten, zingen en nadenken over naastenliefde met het verhaal van de 

barmhartige Samaritaan. Leerlingen van onze school zullen ook een bijdrage leveren aan de dienst.  

De dienst begint om 10.00uur, maar vanaf 09.45uur wordt er al samen gezongen. Na afloop van de dienst is er koffie, thee en 

limonade voor iedereen. U komt toch ook?  

10-minutengesprekken 
Deze week ontvangt u via de leerkracht van uw oudste kind de uitnodiging voor de 10-minutengesprekken per mail. De 10-
minutengesprekken vinden plaats op 11 en 12 februari aanstaande. 
Wilt u de uitnodiging invullen en uiterlijk maandag 2 februari terug mailen naar de leerkracht van uw oudste kind? Eén strook 
per gezin is voldoende. 

 

Diploma 
Nynke Talsma uit groep 3  heeft haar zwemdiploma A gehaald. Super knap, gefeliciteerd Nynke! 

Van de kleuters 
We werken de komende twee weken over het thema Verkeer. We leren de letter ‘a’. 

In groep 1-2b is Liam Nijhuis nieuw in onze groep gekomen.  Mika Tijink is bijna vier jaar en komt de komende weken kijken in 

onze groep. We wensen jullie allebei een fijne tijd op De Huve!  

De vorige stagiaires hebben we vorige week uitgezwaaid, deze week heten we de nieuwe stagiaires alweer welkom; Manuela 

Wolf en Youri Schaap. Heel veel plezier op De Huve gewenst. 

We merken dat er nog enkele kinderen op blote voeten moeten gymmen, omdat ze geen gymschoenen hebben. Wilt u deze 

(voorzien van naam) aan uw kind meegeven? 

Met vriendelijke groeten, de leerkrachten van de groepen 1 en 2 . 

Bijbelverhalen 
Thema: Is hij wel goed?  

Johannes 7:1-17; 8:1-20  

Jezus gaat naar het Loofhuttenfeest en onderwijst de mensen. Sommige mensen vragen zich af waar hij het vandaan haalt. Later 

wordt een vrouw bij hem gebracht die iets verkeerd gedaan heeft. Jezus zegt dat degene die nog nooit iets verkeerd gedaan 

heeft, moet beginnen met straffen. Niemand veroordeelt haar – ook Jezus niet. 
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Verhalen:  

Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17 

Jezus schrijft in het zand, Johannes 8:1-11 

Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20 

Verjaardagen 
 

 

 

 

De jarigen van deze week zijn: 
 

  27 januari Twan Broekhuis (11 jaar) - groep 7 

  29 januari Joyce van den Noort (6 jaar) - groep 2a 

 

Van harte gefeliciteerd! 


