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Zie jij het ook? 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Op woensdag 8 maart hopen we met elkaar 

biddag te vieren in de Sionskerk. Het thema ‘zie jij 

het ook’ zal centraal staan. We luisteren naar een 

geschiedenis van Elia en zijn knecht. Soms kan je 

het gevoel hebben dat alles hopeloos en 

uitzichtloos is. De knecht van Elia dacht dit ook, 

totdat God liet zien dat hij er met zijn engelen bij 

was. Hopelijk mogen wij ook regelmatig iets zien 

van Gods aanwezigheid in ons leven. Juist als we 

op een dieptepunt zitten. We hopen veel van u te 

zien in de Sionskerk! 

 

Agenda 

Woensdag 08-03  Biddag  

Dinsdag 14-03  Inloopochtend 

Woensdag 15-02  Gebedsgroep 

Woensdag 29-03  Studiedag 

Vrijdag 31-03  Inloopochtend 

 

100-jarig bestaan 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven 
dat we druk bezig zijn me het programma voor de 
feestweek. Het programma zal er als volgt uitzien: 
Maandag 8-05 Opening feestweek met 

springkussen/stormbaan 
Dinsdag 9-05 Schoolreis met de hele school 

Woensdag 10-05 Sportdag 

Donderdag 11-05Creactieve workshops voor alle 

  Groepen 

Vrijdag 12-05 Gezellige dag in de groep 

Zaterdag 13-05 Reünie 

Zondag 14-05 Schoolkerkdienst 

 

We hopen er met elkaar een hele mooie week van 

te maken. Omdat we in deze week ook op 

schoolreis gaan vervallen de andere geplande 

schoolreizen in juni.  

 

Pauzehap 

Geeft iedereen zijn kind 

gezond eten mee naar 

school? Dan zorgen we met 

elkaar voor een gezonde schoolomgeving. 

Kinderen kunnen goed leren als ze ook lekker 

kunnen spelen, gezond eten en voldoende slapen. 

Dit stimuleren wij natuurlijk enorm! Bent u 

benieuwd of heeft u behoefte aan inspiratie? 

Bekijk dat de website van het voedingscentrum. 

 

Jeugdfonds sport en cultuur 

We vinden het als team enorm belangrijk dat alle 

kinderen (die dat willen) kunnen kiezen voor 

muziekof sportles. Soms heeft u hiervoor niet 

voldoende geld. Komt u alstublieft bij mij langs 

zodat we kunnen onderzoeken of we dit kunnen 

regelen bij https://jeugdfondssportencultuur.nl. 

Dit geldt trouwens ook voor zwemlessen. Heeft u 

hierover vragen, kom gerust bij mij langs of spreek 

mij aan op het schoolplein. 

 

Biddag 

Zoals eerder aangegeven vieren we op woensdag 8 

maart om 08.45 uur biddag in de Sionskerk. U bent 

van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De 

kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen om 08.30 

uur gelijk bij de Sionskerk worden afgezet. De 

https://www.voedingscentrum.nl/etenopschool
https://jeugdfondssportencultuur.nl/


 

groepen 5 t/m 8 mogen gewoon naar school  

komen. Zij lopen vandaag naar de dependance.  

 

HomeStart 

 

 
 

Actie Pakistan en zendingsgeld voor Turkije en 

Syrië 

We zijn er onder de indruk van de betrokkenheid 

die we de afgelopen weken mochten merken op 

mensen in nood. Inmiddels is het totaal bedrag 

voor de actie voor Pakistan opgelopen tot 7571,77 

euro. Daarnaast is vandaag nog het 

indrukwekkende bedrag van 651,56 euro 

opgehaald voor noodhulp aan Syrië en Turkije. 

Dank voor alle inzet en betrokkenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebedskring 

Op 15 maart komt de gebedsgroep weer bijeen op 

het hoofdgebouw. Elke maand bidden er ouders 

samen voor onze school. Van harte welkom om 

hierbij aanwezig te zijn.  

  

 

 

Contact 

Reinier Vink Locatieleider Patrimoniumschool 

Patrimoniumlaan 1 Willem Dreeshof 2 

0318-510531  0318-512616 

E: r.vink@gavescholen.nl  

 

Tekst van de maand 

 

‘Want het Koninkrijk van God bestaat 

niet in woorden, maar in kracht.’ (1 

Korinthe 4: 20) 
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