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  Ik zal er zijn! 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

Lied van Sela, klik hier voor het filmpje 

 

Afscheidsdienst meester John 

Gisteren zijn we als team bij de afscheidsdienst van meester 

John aanwezig geweest. Het was indrukwekkend om te zien 

hoe veel volwassenen, maar ook kinderen aanwezig waren 

om de familie te ondersteunen. Afgelopen zaterdag mochten 

we als team de condoleance begeleiden en ook daar waren al 

erg veel mensen. Het geeft aan hoe geliefd meester John was 

en het gemis zal groot worden. Ook de komende tijd zullen 

we daar aandacht voor blijven houden in de klassen, maar 

ook voor ons als team.  

 Speeltuin G.H. Beensweg en ouderpanel 

Vorige week donderdag zouden we met de kinderen 

maquettes gaan bouwen voor de speeltuin aan de G.H. 

Beensweg. Ook hadden we een ouderpanelavond gepland 

staan. Beide activiteiten zijn niet doorgegaan, we gaan hier 

nieuwe data voor zoeken. Zodra dit bekend is, hoort u het 

van ons. 

 

Herhaling: Paasviering, donderdag vrij 

Morgen houden we onze Paasvieringen. Groep 1 t/m 4 houdt 

de Paasviering ’s morgens samen in de klassen. De groepen  

5 t/m 8 zullen de Paasviering ’s avonds in de hal van de 

school houden met ouders/verzorgers. We starten om 19.00 

uur en alleen ouders/verzorgers zijn welkom i.v.m. de ruimte 

in de school. 

 

We eindigen de morgen met ons paasetentje in de klas. Rond 

11.30 uur gaan we eten, dus we zijn gewoon om 12.15 uur 

vrij. Donderdag 24 maart zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een 

werkdag zonder leerlingen van de leerkrachten. 

 

Vrije dagen i.v.m. Pasen 

In verband met Pasen zijn de kinderen donderdag t/m 

maandag vrij. Op dinsdag 29 maart zien we graag alle 

kinderen weer terug.  

 

 Techniekbus 

In het kader van ons gezamenlijke techniekproject zal er op 

woensdag 30 maart een techniekbus komen. In deze bus 

kunnen de kinderen allerlei technische snufjes ontdekken.  

De bus zal worden bezocht door kinderen van groep 6 t/m 8. 

De bus komt voor de school te staan en deze morgen zal de 

weg voor school daarom zijn afgesloten. Houdt u hier 

alstublieft rekening mee met het brengen en halen van de 

kinderen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SwGvrfAsZPU
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Klassennieuws 

Op vrijdag 1 april zullen de leerkrachten u weer op de hoogte 

brengen door middel van het klassennieuws. Op die manier 

kunt u ook inhoudelijk meer meeleven met onze school. 

 

 

Schoolfruit week 12 

Gisteren zou het fruit worden geleverd voor deze week, maar 

omdat de school dicht zat, is de levering niet goed gegaan. 

Vandaag wordt het fruit alsnog geleverd en morgen delen we 

appel uit. Het overige fruit zal worden gebruikt tijdens het 

paasetentje of we schenken dit aan de stichting Bowie die het 

fruit kan gebruiken voor hun pakketten. 

 

 Belangrijke data  

23 mrt.: Groep 0 en 1 naar school i.v.m. Paasviering 

23 mrt.: Paasviering onderbouw in de klassen en  

                paasetentje 

23 mrt.: Paasviering bovenbouwgroepen in de hal om  

                19.00 uur 

24 mrt.: Werkdag zonder leerlingen, alle lln vrij 

25 mrt.: Goede vrijdag, alle leerlingen vrij 

28 mrt.: Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij 

30 mrt.: Techniekbus op school 

7 april.: Korfbaltoernooi voor groep 5 en 6 

8 april.: Korfbaltoernooi voor groep 5 en 6 

11 april.: Schoolvoetbaltoernooi 

12 april.: Schoolvoetbaltoernooi 

  

 

 


