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Geachte ouders,
Ambulance op bezoek in groep 4-6 bij de Eker
Maandagmiddag 29 oktober mochten de kinderen een
kijkje nemen in een echte ambulance. In de klas mochten
we luisteren en vragen stellen aan het
ambulancepersoneel. Ze vertelden ons alles over het
werken op een ambulance. De kinderen hadden ook heel
veel vragen. Natuurlijk
mochten we een kijkje
nemen in de ambulance
en kregen de we een
paar cadeautjes. Het
was een leerzame
middag voor de kinderen. We weten nu dat de
ambulance heel veel spulletjes bij zich heeft en dat
als we de hulp nodig zijn moeten bellen naar het
alarmnummer 112. Bedankt nogmaals voor deze
fijne kennismaking met een ambulance.

Juf Anita moat oer de glêzene brêge. (is in blijde verwachting).
Juf Anita Sytsma moat oer de glêzene brêge en ferwachtet yn jannewaris har twadde
berntsje. Sadwaande is hja nei de Krystfakânsje net op skoalle mar hat ferlof.
Marit Zijlstra nimt har ferlof waar.
Marit Zijlstra.
Ik sil my eefkes koart foarstelle. Myn namme is Marit
Zijlstra. Fanôf jannewaris 2019 kom ik te wurkjen op
De Eker as ynfaller foar Anita Sytsma. Ik ha in soad sin
oan dizze nije útdaging.
Ferline jier bin ik ôfstudeare oan de ROC Friese Poort
te Dokkum. Nei in oantal stages mei ik no echt oan it
wurk!
Ik wenje yn Boarnwert en bin graach dwaande mei
SUP´pen, lêze en fansels myn skiepkes. Fjidders mei
ik hiel graach yn de natoer omstrune. Ik bin 19 jier (yn
desimber alwer 20!).
Oant jannewaris en groetnis fan Marit Zijlstra.

Beautifulgate: Projecten voor kinderen in nood
Deze maand ontvingen wij een vraag van de stichting Beautifulgate, hierin werd ons
gevraagd of wij hen willen steunen om een boek uit te geven.
Met dit boek hopen ze kinderen te bemoedigen in hun geloof en ook kinderen die
Jezus niet kennen aan te moedigen om Hem te leren kennen. De opbrengst van dit
boek is bedoeld voor een project voor kwetsbare meisjes in Zuid-Afrika.
Wij hebben als school een bedrag van € 250,- toegezegd vanuit de zendingsgelden.

Op verzoek geven we door.
Zendingszondag 11 november en Schoenendoosactie
Op zondag 11 november as. vindt de Zendingsdienst plaats waarin de
jaarlijkse schoenendoosactie weer centraal staat. Het thema van
deze dienst is: “Geven maakt je rijk!”. We leren de kinderen (o.a. hun
speelgoed) te laten delen en om hen daarvan de waarde in te laten
zien. Veel kinderen voor wie de actie is bedoeld, hebben nog nooit
een cadeautje ontvangen. Wat zou het daarom mooi zijn als er weer
heel veel schoenendozen verzameld kunnen worden! Daarom deze
oproep aan alle ouders om samen met uw kind(eren) een
schoendoos te vullen en natuurlijk mooi te versieren en in te leveren
tijdens deze dienst. Bij het vullen valt te denken aan: schoolspullen,
speelgoed, toiletartikelen. Verdere informatie en de folder omtrent de
schoenendoosactie heeft u reeds ontvangen in de brievenbus en is ook te vinden op:
https://www.actie4kids.nl/.

Muzikale kinderkerk
Alle kinderen zijn welkom! Tijdens deze dienst is er namelijk
ook een speciale, muzikale kinderkerk waar de kinderen o.l.v.
Anne Martin Koree muzikaal actief zullen zijn en zelfs een klein
optreden laten zien voor in de kerk!
Kom je ook gezellig meedoen?
We hopen dat we weer veel mooi versierde schoenendozen mogen ontvangen.
Iedereen is van harte welkom!
Namens de Diaconie & Zendings- en Evangelisatiecommissie

Men moat net mear túch opsette
as it skip drage kin…….

