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Pinksteren 
 
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. ( Galaten 5 : 25 ) 
 
De afgelopen maanden hebben we ons als LEV scholen erg intensief bezig gehouden met onze toekomst. 
Wat voor school willen we graag zijn. Wat willen we onze kinderen meegeven en hoe kunnen we onze 
kinderen voorbereiden op hun plaats in deze wereld. Daarbij denken we na over vragen als: 

 Wat hebben we kunnen leren vanuit het verleden, wat vraagt de toekomst?   

 Hoe gaan we om met wat de wereld om ons heen van ons vraagt enzovoort. 

Pinksteren zet alles in het juiste perspectief en leert ons los te laten, te vertrouwen en ons steeds weer af 
te vragen; Hoe doe je dat eigenlijk, je laten leiden door de Geest ?  
Een geopende Bijbel helpt!  Wat een voorrecht om elke dag met de kinderen daarbij te mogen stilstaan. 
Dat was zo, dat is zo en dat zal zo blijven. Er verandert veel in deze tijd, ook in het onderwijs. Sommige 
dingen veranderen nooit, misschien zijn dat wel de meest wezenlijke dingen die er toe doen. 
Gezegende pinksterdagen toegewenst ! 
 
Pinksterfeest 5 juni 2019  
Gisteravond mochten we het pinksterfeest vieren in de Levensbron. Samen met alle kinderen en ouders 
van de school en andere belangstellenden. We mogen terugzien op een blij en mooi feest.  
Alle kinderen enorm bedankt voor jullie inzet en inbreng.  
Bijbelse woorden kunnen zomaar concreet waarneembaar worden :  
Mattheus 21 : 16b ; Door de mond van kinderen hebt u zich een loflied laten zingen  
 
Na de tijd is er spontaan geld ingezameld voor Wycliff Bijbelvertaalwerk wereldwijd. De opbrengst 
bedraagt € 275,20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organisatie volgend schooljaar 
Volgende week ontvangt u informatie in verband met de verdeling van de leerkrachten over de groepen. 
De formatie is in deze week in het team vastgesteld. Deze week is er ook nog een MR vergadering. 
 
Ouderbetrokkenheid 3.0 
Van een aantal ouders die gevraagd zijn voor het ouderpanel hebben we positieve reacties gekregen rond 
het gebruik van Parro. Korte lijnen, voldoende informatie enz. 
Een paar aandachtspunten/ vragen waren er ook.  
Het zou fijn zijn als ouders met elkaar konden communiceren i.v.m. speelafspraken maken en dergelijke. 
We begrijpen de vraag. Toch kiezen we ervoor dit niet te doen. Dit omdat we de Parro app vooral willen 
laten zijn waarvoor deze bedoeld is. De leerling lijsten met adressen en telefoonnummers zullen aan het 
begin van het nieuwe seizoen weer verspreid worden. Dit maakt het voor u mogelijk om wat makkelijker 
met elkaar in contact te treden. 
Wat betreft het ziekmelden van uw kind, vinden we het belangrijk om dit zoveel mogelijk telefonisch te 
doen. Persoonlijk contact, juist ook bij ziekte, vinden we erg belangrijk mede met het oog op een stukje 
direct meeleven met elkaar.  
In het komende seizoen hopen we het ouderbetrokkenheid 3.0 traject af te ronden. Er is veel gerealiseerd 
zoals de invoering van startgesprekken, de nieuwjaarsreceptie aan het begin van het seizoen, de 
leerlingenraad, de Parro app en een buddy systeem in samenwerking met de identiteitscommissie.  
 
Gevonden voorwerpen  
De gevonden voorwerpen zijn in de hal van school te vinden.  
Wat vrijdag 28 juni nog niet is opgehaald gaat naar het goede doel!  
 
Schoolschoonmaak 
Donderdag 13 juni vindt weer de schoolschoonmaak plaats. De ouders van T-Z zijn nu aan de beurt.  
Ook andere ouders zijn van harte welkom. De aanvangstijd is 19.00 uur.  
Het zou fijn zijn als u zelf wat schoonmaakmateriaal kunt meenemen (spons, emmer etc.) 
 
Agenda : 

Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag; alle kinderen vrij 
Dinsdag 11 juni: Lied van de week psalm 144:6 
Donderdag 13 juni: schoolschoonmaak ouders T-Z 
Maandag 17 juni: lied van de week Gez. 71 
Maandag 17 juni: weekopening groep 7 
Donderdag 20 juni: schoolsportolympiade groep 7 en 8 
Vrijdag 21 juni: schoolreis groep 3-7 

Maandag 24 juni: Lied van de week psalm 105:1 
Maandag 24 juni: weekopening groep 4 
Woensdag 26 juni: studiedag; alle kinderen vrij 
Donderdag 27 juni: rapporten mee 
 
 
 

Arend Schutte  en Lizo Koppejan                           
Teamleider            Directeur 
 

Hart voor alle kinderen!  
 



Algemeen 

Tiny Forest 
Wat een mooi nieuws! In het najaar van 2019 zal er tegenover de school een Tiny Forest worden geplaatst. 
We zijn enthousiast geworden over Tiny Forest, omdat we het belangrijk vinden dat we met de leerlingen 
ook in de natuur leren. De leerlingen zijn enthousiast om te helpen met aanleggen van de Tiny Forest. 
Toen kwamen we in aanraking met IVN natuur educatie die deze mogelijkheden biedt, door het aanleggen 
van een Tiny Forest.  
Wat is een Tiny Forest precies? Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems minibos met de grootte van 
een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor kleine zoogdieren, vogels, vlinders en 
insecten, maar ook voor jonge en oudere mensen. In een Tiny Forest kunnen de kinderen bewegen door 
de natuur, ontdekken en onderzoeken in de eigen leefomgeving, natuurbeleving ervaren en lessen volgen 
in de natuur. Daarnaast is het gezond om buiten te leren en te bewegen. De kinderen leren in het 
buitenleslokaal over de natuur of andere schoolvakken. Ook kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten in 
de Tiny Forest. Verder is de Tiny Forest een gezonde plek om te zijn, want het verbetert de luchtkwaliteit 
en zorgt voor schaduw tegen de warmte. 
Wilt u meer informatie over Tiny Forest. Kijk dan eens op: https://www.ivn.nl/tinyforest  
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Binnen LEV-WN geven wij onderwijs met de Bijbel als basis op 25 basisscholen in het westen van ons land.  

We hebben hart voor alle kinderen en Geloven in Ontwikkeling! 

https://www.ivn.nl/tinyforest

