
 

 

1 juni 2011  

Hemelvaart.                                                                       

Al heeft Hij ons verlaten,                                             

Hij laat ons nooit alleen.                                               

Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen.                                                         

Als zonlicht om de bloemen                                                  

een moeder om haar kind.                                     

Teveel om op te noemen.                                              

zijn wij door Hem bemind.                                                                                          

Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 

zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 

dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 

in alle eeuwigheid. 

Afscheid nemen doet soms pijn. In het 

bovenstaande lied staat dat het een tijdelijk 

afscheid is. Er zit een duidelijke belofte in: Hij 

komt terug!! Daardoor kunnen we ondanks 

alle moeite en zorg soms, met vertrouwen de 

toekomst tegemoet zien.  

Philip Brink.                                                                      

In dankbaarheid ontvangen  staat er boven 

het geboortekaartje van Philip. Op 24 april is 

hij geboren. Bijna een maand te vroeg maar 

daardoor niet minder welkom. Alles gaat goed 

bij de familie Brink. Juf Irma, Erik en Hugo: dat 

jullie mogen ervaren dat Philip voor jullie de 

glimlach van de Schepper  mag zijn binnen 

jullie gezin. Hun adres is: Grote Maatweg 33, 

7642 VL, Wierden.                                                      

Bruiloft.                                                                     

Vandaag ( woensdag 1 juni) is voor Jenny 

Tempert een hele mooie dag. Zij treedt 

namelijk in het huwelijk met haar Herman (  

 

 

 

Koppelman). Een hele gezegende dag 

toegewenst. Het nieuwe adres is: De Merel 

41, 7671  VZ , Vriezenveen    

Avondvierdaagse.                                                      

Hoewel wij niet als school mee lopen is er toch 

een verzoek van een aantal ouders gekomen 

om een gezamenlijk vertrekmoment af te 

spreken. Wilt u samen met andere 

ouders/kinderen lopen dan moet u elke avond 

om 18.25  uur aanwezig zijn bij de 

hoofdingang van de Multimate. Het gaat om 

het samen lopen op de avonden. Voor 

toezicht en begeleiding dient u zelf te zorgen. 

Veel loopplezier!!  

Verkeersquiz.                                                                

Ralph Weghorst uit groep 6 heeft een eervolle 

vijfde plek behaald in de gemeentelijke finale. 

Er deden 11 kinderen mee. Prima prestatie, 

Ralph. 

Uitslag MR verkiezing oudergeleding.  

Afgelopen week is er door ouders gestemd op 

de kandidaten Hans Schipper en Jan Lubbers 

voor de MR oudergeleding. Van het aantal 

uitgegeven stembiljetten is door 34% een 

stem uitgebracht. Het verschil tussen beide 

kandidaten was maar een paar stemmen. Jan 

Lubbers heeft de meeste stemmen ontvangen 

en is daarmee gekozen als MR-lid ouder-

geleding. Jan van harte gefeliciteerd. Hans 

willen wij bij dezen bedanken voor het 

kandidaat stellen. 

Belangrijke data:                                                   

2 t/m 13 juni: Hemelvaart en Pinkstervakantie   

15, 16, 17 juni: kamp groep 8                                                 

20 juni: 8.30 uur luizencontrole                                                    

20 juni: 13.30 uur: gebedsgroep                                              

23 juni: schoolreis groep 1 t/m 6. 
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