Opheusden, 12 november 2019

nieuwsbrief nummer 6

Geachte ouder(s) of verzorger(s),
Meester Van den Bos
In goed onderling overleg hebben we besloten om afscheid te nemen van meester Van den Bos. In
de bijlage vindt u een brief van meester Van den Bos zelf waarin hij e.e.a. toelicht.
Wij zijn meester Van den Bos heel dankbaar voor alles wat hij voor de school heeft betekend en
zullen hem zeker missen. We wensen hem samen met zijn vrouw en kinderen heel veel kracht,
wijsheid, maar bovenal de onmisbare zegen van de Heere toe.
Dankdag
We zijn woensdag met een grote groep kinderen naar de kerk geweest.
De preek ging over de wonderbare spijziging uit Johannes 6:1-5.
We hebben dit met de kinderen voorbereid d.m.v. een werkboekje en het verhaal is van tevoren in
alle klassen verteld.
Een grote groep mensen is de Heere Jezus gevolgd om tekenen en wonderen te zien.
Ze zijn een eind van huis en ze hebben nauwelijks eten bij zich.
De discipelen verzamelen het eten dat er aanwezig is. Ze komen niet verder dan vijf broden en
twee vissen.
Jezus beveelt dat de mensen moeten gaan zitten op het gras. Jezus neemt de broden en als Hij
gedankt heeft, deelt Hij het brood en de vissen uit aan de discipelen die het op hun beurt weer
doorgeven aan de mensen. Het wonder gebeurt. Het brood en de vis raken niet op. Volgens een
ruwe schatting worden er maar liefst vijftienduizend mensen verzadigd met brood en vis.
Er blijven zelfs twaalf korven met brood over. Hieruit blijkt dat de Heere geen karig God is.
Doet de Heere vandaag nog steeds deze wonderen? Laten we vooropstellen dat wij Zijn Woord
hebben waarin alles staat wat weten moeten om zalig te worden. De Heere Jezus zette door het
doen van die wonderen als het ware een dikke streep onder Zijn prediking. Toch kan de Heere ook
vandaag nog ongewone wonderen doen.
De dominee vertelde dat hij in Roemenië een vrouw ontmoette die in een soort strafkamp zat
omdat haar man predikant was.
Ze had veel te weinig eten om haar kinderen te onderhouden. Toen ze op een avond weer geen
eten hadden, gingen ze met elkaar op de knieën om tot God te bidden. Een van de kinderen
hoorde gesnuffel bij de deur. Toen de vrouw naar de deur liep en opendeed zag ze daar een
herdershond van een van de kampbewakers staan. Eerst schrok ze maar toen zag ze dat de hond
een heel brood in zijn bek had.
Toen zijn ze weer op de knieën gegaan om de Heere te danken en hebben ze ervaren dat de God
van de Bijbel leeft!
De vrouw vertelde dat ze nog nooit zo lekker hadden gegeten omdat ze wisten dat het brood
rechtstreeks uit de trouwe Vaderhanden van God kwam.
Toch moeten we niet vergeten om vooral de gewone wonderen ook op te merken. Dat er koren
groeit en ons brood als het ware uit de aarde komt, is ook een wonder en daarvoor mogen we God
elke dag wel danken!
Nina Bitter
Nina Bitter is weer terug bij ons school. Vorig schooljaar ging ze, vanwege een verhuizing naar
Veenendaal, naar een nieuwe school. Ze kon daar niet wennen en er is besloten om het laatste
jaar, in groep 8 op onze school af te maken.
We wensen Nina een gezegend en een heel fijn jaar toe in groep 8.

Naar het bos
De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn op excursie
geweest naar het bos. Ze hebben gespeurd naar
herfstsporen in het bos zoals: verkleurde en vallende
bladeren, boomvruchten, paddenstoelen,
dierensporen en nog veel meer.
De leerlingen hebben in groepjes door verschillende
gidsen een uitleg gehad. Het was heel leerzaam en
erg leuk in het bos.
Ontbijt
Afgelopen vrijdag hebben we met alle klassen ontbeten. Dat was lekker en gezellig. In de meeste
klassen is er tijdens het eten voorgelezen of gewoon gezellig gekletst. In groep 8 kregen de
kinderen zelfs een gebakken eitje op brood.
Overblijfmoeders
We zijn nog steeds op zoek naar overblijfmoeders voor op maandag en dinsdag. Aanmelden of
informatie vragen kan via Erika Mauritz: 06-17266540
Belangrijke data t/m december
28 november - leerlingen groep 1 en 2 ’s middags vrij (Hier stond in de vorige nieuwsbrief de
verkeerde datum bij!)
9 en 10 december contactavond groep 1-2
9 en 11 december contactavond groep 8
20 december kerstfeestviering
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
R. Arends

