Nieuwsflits Juni
Pinksteren 2022
Op 5 en 6 juni vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Theologisch
gezien de derde Persoon van de Drie-Eenheid God de Vader, God de
Zoon en God de Heilige Geest. Best ingewikkeld als je er wat langer over
nadenkt. Vaak moeilijk te vatten, toch, de Heilige Geest? Eén in wezen en
toch drie Persoonlijkheden. Een volmaakte eenheid en tegelijk
verschillend. Werkelijk een breinbreker.
In alle toonaarden beschreven en bezongen in de Bijbel: God de Vader,
de Schepper, bij (onder, boven, achter, voor) ons. God de Zoon voor ons.
Voor ons gestorven aan het kruis, zodat wij zouden leven. God de Geest
in ons. Om ons te helpen, te leiden, kracht te geven. Dingen te bedenken
en te doen in Gods kracht en niet uit eigen kracht.
Zouden daarom in de schepping mooie voorbeelden zijn geschapen om
als mens de Drie-Eenheid toch enigszins te begrijpen? Ik denk dan aan
water. Zonder water geen leven. Water kent drie verschijningsvormen:
vloeibaar, ijs en vrijwel onzichtbare druppeltjes (damp, stoom). Maar het
blijft scheikundig gezien “gewoon” H2O. Ik denk ook aan de zon. Zonder
de zon geen leven op aarde. De zon kunnen wij op drie manieren
ervaren: we kunnen de zon zelf zien. Tegelijk straalt het licht van de zon
en ook de warmte van de zon kunnen we voelen.
Ik denk ook aan de mens zelf, de kroon op de schepping. Volgens de
Bijbel geschapen naar het beeld van God en bestaande uit ziel, geest en
lichaam. Als het gaat om de menselijke ziel (met de wil, gevoel en
verstand), kun je een overeenkomst zien met God de Vader. Bij de
menselijke geest (die contact kan maken met God) ligt de overeenkomst
met de Heilige Geest voor de hand. Net als bij het menselijk lichaam,

waarbij de Heere Jezus zo’n 33 jaar “in vlees en bloed” onder ons heeft
gewoond.
Zonder water en zonder de zon geen leven. Zonder de Heere God
eveneens geen leven. Dan geldt ook: zonder de Heilige Geest geen leven.
Lees Romeinen 8 er maar op na. Een geweldig en enorm bemoedigend
hoofdstuk uit de Bijbel. “Het denken van de Geest is leven en vrede.”
(vs. 6) Gezegende Pinksterdagen! – K.W.
Continurooster 3 juni
Weet u het nog? Er zijn een aantal vrije middagen voor vakanties
ingepland vanuit Prohles, zoals straks de vrije middag voor de
zomervakantie. Voor de andere vakanties – hoe kort ook – hebben we
eind vorig schooljaar al een continurooster gepland vanuit school. Dat
geldt ook voor de vrijdag voor het Pinksterweekend 3 juni. De kinderen
van groep 1 t/m 4 zijn dan natuurlijk al vrij en de kinderen van groep 5
t/m 8 mogen dan een lunchpakketje meenemen. Zij zijn om 14:00 uur
vrij.
Melden van moeilijkheden
Helaas horen we en zien we niet alles wat er gebeurt op het schoolplein
of daar net buiten. Zaken die tegelijkertijd wel om actie vragen van onze
kant. We verzoeken u vriendelijk doch dringend om moeilijkheden die
zich voordoen op het plein of net daarbuiten rond de schooltijden, zo
spoedig mogelijk te melden bij de groepsleerkracht van uw kind of de
directie. Blijf er niet mee rondlopen, maar breng het op de goede plek.
Kamp groep 8
Op 13, 14 en 15 juni gaat groep 8 voor het eerst naar een nieuwe kamplocatie, namelijk “Fijnoord” bij Ermelo. We wensen hen en de kampleiding
ontzettend gezellige dagen toe met goed weer!
Studiedag 7 juni
Op dinsdag 7 juni (“3e Pinksterdag”) zijn de kinderen vrij. De meesters en
juffen niet. Die beraden zich op het mogelijk invoeren van een ICT-

methode (Informatie- en CommunicatieTechnologie) en blikken vast
vooruit naar het nieuwe schooljaar.
Groepsindeling 2022 – 2023
Langzamerhand wordt ook duidelijk welke leerkrachten er aan de
groepen zullen worden gekoppeld. Er is afgesproken bij Prohles dat de
groepsindelingen bij alle scholen in principe op vrijdag 24 juni naar de
ouders toegaan. De week daarna maken de leerlingen dan kennis met
hun nieuwe groepsleerkracht(en). Op de Oranjeschool is dat
donderdagmiddag 30 juni van 14:30 – 15:30 uur. Groep 8 is deze middag
vrij.
Parro-agenda & Website
Overige geplande activiteiten en vakanties kunt u vinden in de parroagenda en op onze schoolsite.

