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Achte âlden,

Een nieuwe directeur!
Na een aantal gesprekken met de
BestuursAdviesCommissie (BAC) en het team van
leerkrachten en onderwijsassistenten is het bestuur
overgegaan tot de benoeming van Hetty
Schingenga, 36 jaar, tot directeur van onze school,
zo mogelijk per 1 januari 2020.
Hetty zal begeleiding krijgen van Willem Jongsma,
bovenschools directeur van de Vereniging voor
Christelijke Scholen Opsterland (VCSO). Directeur
Auke S. Elsinga is in eerste instantie aanwezig om de
zaken zo goed mogelijk over te dragen aan de
nieuwe directeur .
We hebben in Hetty een enthousiaste,
ondernemende directeur benoemd, die de
Christelijke uitgangspunten van de school
onderschrijft. We kijken uit naar haar komst!
In een volgend Skoallenijtsje zal Hetty zich zelf aan u voorstellen.

Op verzoek geven we nogmaals aan u door.
Zendingszondag 3 november in MFA De Dobbe met Walk by Faith
en Schoenendoosactie
Op zondag 3 november om 9.30 uur vindt tijdens de Zendingsdienst de
schoenendoosactie plaats. Net als vorige jaren willen we aan iedereen een oproep
doen om massaal gehoor te geven aan het vullen en inleveren van een
schoenendoos tijdens deze dienst! Wat zou het mooi zijn als er ook deze zondag

weer heel veel schoenendozen verzameld
worden! Bij het vullen valt te denken aan:
schoolspullen, speelgoed, toiletartikelen. Verdere
informatie en de folder heeft u reeds ontvangen in
de brievenbus en is ook te vinden op:
https://www.actie4kids.nl/
Maak jij ook een kind blij met een mooi gevulde
schoenendoos?
Muzikaal kindermoment tijdens de dienst
Alle kinderen zijn welkom tijdens deze dienst! De groep Walk by Faith (die deze
dienst leidt) zal hen actief en muzikaal bij de laagdrempelige dienst betrekken. Zij
willen heel graag samen met alle aanwezige kinderen een aantal kinderliedjes
zingen. Deze liedjes worden ook al op school geoefend: Sta eens even op! & Stel
mijn vertrouwen. Link: https://www.youtube.com/watch?v=JmRqwQaQSgE en
https://www.youtube.com/watch?v=NmaQZzXGtx8

We hopen dat we er samen een hele mooie dienst van mogen maken met héél veel
mooi versierde schoenendozen!
Namens de Diaconie en Zendings- en Evangelisatiecommissie

De âlde biezem is fersliten,
der moat in nijen oan ‘e stôk……….

