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De goede doelen bakkerij

Ik ben Norah Schoen (groep 7) en samen met mijn zusje
Suze (groep 5b), mijn moeder Petra en mijn vader Arian
hebben we een bakkerij. Niet zomaar een bakkerij, want
het geld dat we verdienen met de baksels gaat naar twee
kinderen in Oeganda.

Bakdag
Elke maand houden wij een bakdag. Dat is meestal op een
zaterdag aan het begin van de maand. In de bakkerij zijn
verschillende taken. Petra en Suze zijn de bakkers, Arian
heeft de website van de bakkerij gemaakt en bezorgd met
mij. En ik spreek ook af wanneer klanten het mogen
ophalen of laten bezorgen. Onze website is:
www.degoededoelenbakkerij.nl

Compassion
We sponsoren de kinderen uit verschillende gezinnen. Dat
doen we via Compassion. Compassion is een organisatie
die zich inzet voor kinderen in armoede. Met het geld
sponsoren we op dit moment Michael (9 jaar) en Dorcus (11
jaar).

Het begin van de bakkerij
Bij onze kerk was er een keer Heart for the house.
Daarvoor mocht je geld inzamelen voor de kerk. Suze had
cupcakes gebakken om geld in te zamelen. In de auto zei
Suze dat ze het zo jammer vond dat het maar een keer in
het jaar was. Op haar verjaardag was de website bijna af
en kreeg ze een schort met het logo van de goede doelen
bakkerij. En we hebben er geen spijt van, want het is echt
super leuk om te doen!
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VANUIT DE OUDERRAAD
Door Marise van der Zanden

Ouderbijdrage

Zoals u wellicht al opgemerkt heeft, is het derde

deel van de ouderbijdrage niet geïncasseerd.

Gezien de huidige coronasituatie hebben een

aantal evenementen niet plaatsgevonden. Wij

vonden het daarom ook niet reëel om de laatste

incassering te innen. Ouders die de bijdrage ineen

hebben voldaan, krijgen hun deel naar rato

geretourneerd. In de flessenpost van het nieuwe

schooljaar zullen wij u informeren over de

incassomomenten van 2020-2021.

De bijbelverhalen in dit thema gaan over een

bijzondere overgang: de overgang van slaaf naar

een mens die vrij is. Mozes en Aäron gaan naar de

farao en proberen hem over te halen om het

Joodse volk te laten gaan. Er zijn tien zware

waarschuwingen nodig voordat de farao

toegeeft, en zelfs dan is het nog een strijd van

leven op dood voordat Mozes veilig aan de

overkant van de Rode Zee staat. Bevrijding is een

overgang die zwaar bevochten wordt. Later, als

ze jaren lang door de woestijn trekken op weg

naar het Beloofde Land, zullen de Joden merken

dat het volk wel weg is uit Egypte, maar dat

Egypte nog niet zomaar weg is uit het volk. Een

vrij mens zijn, moet je oefenen. Elkaar vrij laten,

dat moet je leren. 

TREFWOORD
Thema Overgaan

Wordt een peuter als hij vier jaar is een kleuter?

Of een jongere van achttien een volwassene? We

kunnen wel leeftijden afspreken, maar het exacte

moment waarop een mens overgaat naar een

nieuwe levensfase is niet te benoemen. Zo zijn er

meer veranderingen die zich als een ontwikkeling

voltrekken en die we, vaak achteraf, benoemen

als een overgang. Dan zeggen we bijvoorbeeld:

Ja, nu is de zomer echt begonnen! 

De kinderen verkennen overgangssituaties en wat

die met mensen doen. Hoe ervaren ze het

overgaan naar een nieuw schooljaar, naar een

nieuwe groep misschien? Wat gebeurt er als je

ouders uit elkaar gaan en je ineens in twee

gezinnen leeft? Is er verzet tegen verandering,

angst voor het andere of nieuwsgierigheid naar

het nieuwe? En is het alleen de situatie of de

omgeving om je heen die verandert. 

SINT ZOEKT PIETEN
Door David Bras

Sinterklaasfeest 3 december 2020

Ook dit jaar gaan we er met de kinderen een

fantastisch Sinterklaasfeest van maken! De Sint is

op zoek naar een aantal vrolijke Pieten die de Sint

wil vergezellen bij het bezoek op 3 december aan

Kon-Tiki. Daarnaast zoekt de Sint ook naar

sportieve en lenige Pieten die op donderdag 19 en

vrijdag 20 of donderdag 26 en vrijdag 27

november 2020 graag hun kunstjes willen laten

zien tijdens de pietengym. 

Ben of ken jij die Piet? Mail dan naar:

d.bras@pcboamersfoort.nl
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Wij hadden als ipc thema 'ontdekkingsreizigers en
avonturiers'. Als eerst hadden we het deel bij ipc
over aardrijkskunde. We kregen wat kaartjes met
landen erop en moesten de wereld daarmee leggen.
Daarna kregen we in een groepje een werelddeel, en
moesten we dat overtrekken op een papier en
uitknippen. Daarna moesten we die weer overtrekken
op een gekleurd papier en die weer uitknippen. Die
gingen we met de hele klas op een groot blauw papier
plakken. Daarna hadden we geschiedenis. Iedereen
kreeg een ontdekkingsreiziger en moest informatie
opzoeken over die ondekkingsreiziger en moest er een
lapbook over maken die gingen we daarna
presenteren. Nu hebben we natuur. We hebben al een
les gehad over magneten en vanmiddag krijgen we
over schaduw.

door Luna

Jantje en oma liepen over straat.
Jantje ziet 5 euro liggen

en vraagt: “Mag ik het oppakken?”
Oma zegt:”Nee, je mag geen

spullen van de
grond pakken.”

De volgende dag valt oma op
straat en vraagt:”Jantje, wil je

me helpen?” Jantje zegt:”Nee, ik
mag geen spullen van de grond

pakken!”

Gastredactie 6B
De lapbooks
Een paar weken geleden zijn we begonnen met de
lapbooks. Over een ontdekkingsreiziger, omdat
ons thema van IPC 'ontdekkingsreizigers en
avonturiers' is. We hebben ons uiterste best
gedaan en de presentaties waren prachtig.

LYNN
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Welk vlees is nooit heel?
een biefstuk

TIMO


