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HULP GEZOCHT
De kinderen van onze school laten steeds
meer zien dat zij van bewegen en
sporten houden. Als er een toernooi in
aankomst is, dan zijn er altijd wel
kinderen die hieraan mee willen doen.
Voor de administratie hiervan zijn wij
voor volgend jaar op zoek naar 1 of 2
ouders die ons hierbij willen helpen. Het is werk dat
gemakkelijk thuis gedaan kan worden en ook nog qua tijd
vrij in te delen is. Per maand kost het u maximaal 2 uur.
Aanmelden doet u door even een mailtje te sturen naar
marijn.koot@meerkring.nl Bedankt alvast!

kerk? Waarom moest Jezus lijden aan het kruis? Wat is nu
eigenlijk dopen? Wat was de eerste kerk? Vindt u het leuk
om dominee te zijn? Anna Walsma en wij als vakdocenten
levensbeschouwing hebben de vragen van de leerlingen zo
goed mogelijk proberen te beantwoorden. Voor sommige
leerlingen was het de eerste keer in een kerk! De leerlingen
hebben tekeningen gemaakt voor kinderen uit Oekraïne ,
konden wensen voor de wereld in het stilte centrum
leggen, en konden al hun vragen kwijt in de pastores kamer
van Anna Walsma.
Wij vonden het een bijzonder geslaagd bezoek en kijken er
met plezier terug!
Chaimae (IVO) Eric (BVO) Jeroen (HVO) en Mariëtte
(PCGVO)

EINDTOETS
De uitslag van de Eindtoets van groep 8 is binnen. Ondanks
de onrustige afgelopen jaren kunnen wij stellen dat de
kinderen heel goed gepresteerd hebben. Een gemiddelde
score van 539 is echt goed te noemen als wij weten dat de
landelijk gemiddelde score 534,8 is. Complimenten dus
voor het team en de leerlingen!

LEVENSBESCHOUWING
Op bezoek in Het Brandpunt
Twee weken geleden hebben leerlingen van groep 6 van De
Meander en een enkele leerling uit groep 8 een bezoek
gebracht aan kerkelijk centrum Het Brandpunt. De
leerlingen werden welkom geheten door dominee Anna
Walsma. Ze hebben kennisgemaakt met belangrijke
symbolen en rituelen die in de kerk gebruikt worden. De
leerlingen waren heel nieuwsgierig en stelden veel vragen.
Is het leuk om dominee te zijn? Wat doet u allemaal? Vindt
u het saai in de kerk? Welke geloven komen er hier in de
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AGENDA
Mei 2022
di. 31 – vr. 03-06 avondvierdaagse
Juni 2022
ma.
06
2e Pinksterdag – school dicht
wo.
08
open ochtend nieuwe ouders
ma. 13 – vr. 17 verkeersweek + Groene Voetstappen
wo.
22
studiedag – school dicht
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