STROMINGEN
Jaargang 2, nummer
10

Gelukkig Nieuwjaar.
deren en leerkrachten,
tussen ouders en leerkrachten, tussen kinderen onderling enz. De
basis om te leren, om te
groeien.

Met Nieuwjaar zoeken
we elkaar op en geven
we elkaar een hand. We
wensen elkaar het beste
voor weer een nieuw
jaar.
Contact is een basisbehoefte van de mens. Die
ontmoeting kan door
geen robot vervangen
worden.

Contact zal er in het
nieuwe schooljaar ook
veelvuldig zijn op de IJsselvallei. Tussen kin-

Als we in contact blijven
met elkaar, zijn we in
staat om met en van
elkaar te leren. En daar
hoort soms ook een teleurstelling bij. Omdat
het even niet gaat zoals
je eigenlijk zou willen, of
omdat je gezondheid je
even in de steek laat, of
omdat
je even geen
behoefte hebt aan.
En dan is het belangrijk
om in contact te blijven.
Om samen met je vriendje, je moeder, je leerkracht, je collega in gesprek te gaan of gewoon
even een hand op je

schouder te voelen of
een opgestoken duim of
knipoog te zien.
Dat contact kan je er
weer bovenop helpen.
Dat contact tilt je net
even over die drempel
heen of geeft je net het
laatste zetje.

12 januari 2018

Interessante informatie:
Hoe leren we het eiwoord?

Namens het team van de
IJsselvallei wens ik iedereen een gezond en gelukkig 2018 toe, waarbij
onze contacten weer de
basis mogen vormen
voor de ontwikkeling van
onze kinderen en onze
school.

 Er zijn geen
problemen die we
niet samen op kunnen lossen.

Door het ei te bakken.

In dit nummer:
Gelukkig nieuwjaar

De agenda
13 januari

Inzamelen oud papier

15 januari

Teamvergadering

22-26 januari

Toets periode

25 januari

Teamvergadering

29 januari

MR vergadering

De agenda

De jarigen

Trefwoord

Wist u dat?
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Wist u dat?


De school voor zondag 11 februari is
uitgenodigd om de
jaarlijkse Kerk &
Schooldienst bij te
wonen?



De dienst in het teken zal staan van
het thema “Bouwers
gezocht”?



De kinderen, in de
voorafgaande week,
met dit thema aan
de slag gaan?



We alle ouders hierover binnenkort zul-

len informeren?


Er zaterdag weer
oud papier wordt
ingezameld?

mogen ook een vriend of
vriendin meenemen.
Aanmelden kan
via info@depluheerde.nl


Zaterdag a.s. is er een
leuke muziekmiddag
voor jonge mantelzorgers in de Heerd in
Heerde.
Zang, gitaar en Djembé van 9 tot 16 jaar.
Voor de jongsten
(vanaf 6 tot 8 jaar)
Deze week stond hierover een stuk in de
Schaapskooi. De kinderen

De jarigen
De komende 2 weken hebben we 2 jarigen op school. Natuurlijk wensen we de jarigen
een heel fijne verjaardag toe.

“U zet natuurlijk

16
22

Zoë Cornelisse
Kasha Yousaf

Groep 6
Groep 2

uw oud papier
zaterdag ook
klaar? “

Trefwoord
In week 3 is het thema tijdens de levensbeschouwelijke lessen: contact.
Contact is niet vanzelfsprekend. Niet iedereen vindt het
contact met anderen prettig.
En soms wordt het contact
verbroken omdat de relatie
verstoord is.
Sommige contacten liggen
moeilijk. In het Bijbelverhaal
horen we hoe moeizaam de
contacten tussen Joden en

Samaritanen verlopen. Daarnaast praten we met elkaar
over de contacten tussen de
verschillende culturen en
religies. Hoe kun je toch met
elkaar in contact komen?
In week 4 gaat dit thema
verder en staan we vooral
stil bij wat contact met je
doet. In de Bijbelverhalen
horen we hoe Jezus contact
maakt met mensen die er
eigenlijk niet echt meer bij-

horen. Verder praten we met
elkaar over hoe een ontmoeting je leven kan veranderen.
Hoe verrijkend het is. Die
ander kan je uitdagen en
tegenspreken en dat is leerzaam.
De ontmoeting met een ander kan heilzaam zijn; troostend en steunend

