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Wij leven op aarde
Wij leven op aarde
en dromen de hemel;
een land in de verte
een mooi schilderij,
waar mensen en dieren
de rijkdom verdelen,
maar niet zonder jou erbij.

Wij leven op aarde
en dromen de hemel:
de machtigste mensen
voor kind’ren opzij!
Daar is volop ruimte
en tijd om te spelen,
maar niet zonder jou erbij.

Wij leven op aarde
en dromen de hemel:
ergens in ’t midden
een plekje voor mij.
Ook ik ben daar welkom
en kan vrij bewegen,
maar niet zonder jou erbij.

8 okt.
2018

Agenda
9 okt.

Spreekuur maatschappelijk
werk (11.00 uur)
11 okt.
Pyjama voorleesavond
groep 1 t/m 4, (18.30 uur)
13 okt.
Scholencross Lageveld
17 okt.
Groep 1 en 2 vrij
18 okt.
Studiedag, kinderen vrij
19 okt.
Gebedsgroep
22-26 okt. Herfstvakantie
27 okt.
Oud papier
29 okt.
Luizencontrole

Jarig
9 okt.
16 okt.
20 okt.
21 okt.
29 okt.

Jelbert Olthof
Jitske Gouma
Elena Dasselaar
Marit von Pickartz
Marith Broeze

gr. 4
gr. 6
gr. 7
gr. 8
gr. 6

Oud papier 27 okt. (9.00 – 11.00 uur)
Wij leven op aarde
en dromen de hemel:
een land in de verte,
een mooi schilderij.
We maken het samen
en God zal ons helpen,
maar niet zonder jou erbij.
School met de
Bijbel “De
Driesprong”
Nieuwe
Schoolweg 3
7645 AV Hoge
Hexel
Tel.0546-697908

info@dedrie
spronghh.nl

www.3spr.nl

Henri Broeze
Dick Schipper

Plein vegen 24 nov. (9.00 uur)
Dinand Bolks
Gerwin Lohuis
Maurice Veldhuis

Aanbod maatschappelijk werk Wierden-Avedan
Via onze schoolmaatschappelijk werker Lars Huzen ontvingen we het verzoek om
informatie betreffende twee trainingen aan u door te geven:
•
•

Training Sociale Vaardigheden (SOVA) Klik hier voor meer info
Supportgroep Kinderen van gescheiden ouders (KVGO) klik hier voor meer info

Verion

Fietscontrole

Met ingang van 13 juli 2018 is de naam van
onze schoolvereniging, voorheen Scholen met
de Bijbel Wierden-Enter, gewijzigd.

Nu de donkere dagen er weer aan komen is
het belangrijk weer te controleren of onze
kinderen goed werkende verlichting hebben
en goed zichtbaar zijn op de weg. Op
vrijdagmorgen 12 oktober hebben we samen
met veilig verkeer de jaarlijkse fietscontrole
weer gepland. Deze controle geldt in principe
voor groep 5 t/m 8, maar wij vinden het
belangrijk dat alle kinderen die regelmatig met
hun fiets op de openbare weg verschijnen hun
fiets laten controleren.

De nieuwe naam is geworden VERION.
De ondertitel luidt
“Protestants Christelijk
Onderwijs Wierden
Enter”.

Verion staat voor de kernwaarden van de
schoolvereniging:
•
•
•

Verbinding- VertrouwenVerantwoordelijkheid-Vakmanschap
Verbinding in christelijk onderwijs
Verbinding-Identiteit-Onderwijs

Een naam kan wijzigen, wat blijft is datgene
waar de Verion scholen ook in de toekomst
voor staan: kwalitatief hoogwaardig en
betekenisvol christelijk onderwijs waarbij
kinderen worden toegerust om te kunnen
deelnemen aan en van waarde kunnen zijn
voor de maatschappij.
Afgelopen maandag hebben alle kinderen een
presentje gekregen met de nieuwe naam erop.
Tevens hebt u een inschrijfformulier gekregen
om (opnieuw) lid te worden van onze
schoolvereniging. Dit wordt van harte door
ons aanbevolen. Uiteraard zijn nieuwe
inschrijfformulieren op school verkrijgbaar.

Pyjama-voorleesavond
Voor de ouders van de kinderen in de groepen 1 t/m 4:
Denkt u aan de pyjama-voorleesavond van as.
donderdagavond? We beginnen om half 7.

Vandaar dat we ook
groep 3/4 vragen hun
fiets mee te nemen
op de betreffende
vrijdag.

Fietshesjes gratis
Wist u dat u voor
uw kind een gratis
fietshesje kun
krijgen via de
school? Neem
hiervoor contact
op met de
leerkracht.

