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DE BIJBELVERHALEN VAN NA DE PINKSTERVAKANTIE
groep 1, 2 en 3:
Filippus mag iemand dopen
Saulus

Handelingen 8
Handelingen 9

groep 4 t/m 8:
Les 1 Saulus als prediker
Les 2 Paulus en Barnabas uitgezonden
Les 3 Op het eiland Cyprus

Handelingen 9: 20 - 31
Handelingen 11: 19 – 26 en H 13: 1 - 4
Handelingen 13: 4 – 12

*lied van de week (groep 5-8): Lied 863 Nu laat ons God de Here
Gift voor onze naaste:
* 2 kinderen van Plan.
* Bartiméus project BraillePi.
Maandag is er totaal € 71,99 opgehaald.

PRIJSWINNAARS SPEURTOCHT
Wat een opkomst gisteren! Leuk dat er zo veel ouders, opa’s,
oma’s, zijn geweest om de mooi versierde school en
werkjes/projecten van de kinderen te bewonderen.
Vandaag hebben wij de drie prijswinnaars bekend gemaakt van
de puzzelspeurtocht!
Romy Schra (groep 1A), Dyon Koobs (groep 4A) en Merle
Kooiker (groep 6A) hebben een vrijkaartje gewonnen voor het
zwembad!
Gefeliciteerd en veel zwemplezier!
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FIJNE VAKANTIE!
De kinderen hebben vakantie vanaf Hemelvaartsdag tot en met
Pinksteren, donderdag 30 mei tot en met maandag 10 juni.
Alvast een fijne vakantie toegewenst en tot 11 juni!

GEBOORTE
Awet Kashu Kidane en Yordanos Woldegebriel Ogbakristos zijn
20 mei 2019 ouders geworden van zoon Seim. Hij is het broertje van
Yonatan Awet (groep 5).

WORSTENACTIE
Het is alweer een tijdje geleden dat de worstenactie is geweest.
Door alle inzet van de kinderen is er een mooi bedrag opgehaald.
Van dit geld wordt een goede geluidsinstallatie aangeschaft.
Andere jaren is er een prijs gekoppeld aan de actie. Maar, omdat wij alle kinderen
winnaars vinden, hebben we besloten om het prijzengeld bij het geld voor de
schoolreisjes te doen. Zo heeft elk kind er wat aan.
Iedereen, kinderen en ouders die geholpen hebben, heel erg bedankt voor een geslaagde worstenactie.

GEZOCHT!
Wie heeft de jas van Fenna gevonden, maat 146/152? Fenna is haar jas afgelopen vrijdag kwijtgeraakt op
school. Heeft iemand haar jas per ongeluk meegenomen naar huis of weet je waar haar jas ligt?
Laat je het haar weten? Je mag ook een e-mail sturen naar: administratie@cnsstaphorst.nl

