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AGENDA
18 december
20 december
22 december
8 januari 2018
9 januari
10 januari
12 of 19 januari
15 januari
22 januari
24 januari
30 januari

Aqua gym groep 7 en 8
Kerstviering Ichtuskerk
Begin Kerstvakantie: 12.00 u.
1e schooldag in 2018
Ilona Vergonet les gr 7 & 8
Luizencontrole
Doedag Lindecollege
Voorlichting VO groep 8
Schoonmaakavond
Voorlichting ontbijt groep 1 en
2 in de bibliotheek
MR vergadering

Zendingsdoel:
Mijn naam is Marijke van Delft.
Sinds 1 september ben ik werkzaam als
administratief
medewerkster op De Wegwijzer. Op 13
oktober ben ik twee weken naar het
dorpje Kandezu in Malawi op reis geweest.
De reis werd georganiseerd door de
stichting World
Servants uit
Wolvega. Ik vind
het heel mooi
dat u/jullie voor
mij, maar eigenlijk
de kinderen in Malawi, het zendingsgeld
willen sparen.
In Kandezu heb ik samen met nog 36
andere vrijwilligers en de lokale bevolking
twee klaslokalen en een
lerarenwoning bouwen. Er staan al
klaslokalen, maar er is niet genoeg ruimte
om alle kinderen een plekje te
kunnen bieden.
Waarom bouwen we ook een
lerarenwoning? Leraren ontvangen in
Malawi nauwelijks een salaris, door het
bouwen van een woning voor een leraar,
kan de school hem of haar onderdak
bieden en wordt het
aantrekkelijk voor een leraar om naar
Kandezu te komen voor het geven van
onderwijs.
Ik heb eerder een zelfde reis gemaakt in
Ghana. Ook daar hebben we
lerarenwoningen gebouwd. Een
bijzondere ervaring. Een van de
leraressen van de school kwam in een van
de woningen te wonen en vertelde
dat ze dan niet meer op de brommer (met
baby die gewoon overal mee naar toe

ging) hoefde te reizen.
In de regentijd was het voor haar niet
mogelijk om op school te komen. Kinderen
kregen dan gewoon geen les.
Wilt u meer informatie over stichting World
Servants, kunt u dat vinden op
www.worldservants.nl
Splitsing groep 1 en 2:
In de vorige Wijzernieuws hebben we al
genoemd dat we de kleutergroepen gaan
splitsen na de Kerstvakantie.
De ouders van de groepen 1 en 2 hebben
vandaag een brief ontvangen met de
groepsindeling.
Kerstviering:
Woensdagavond 20 december hopen we met
elkaar het Kerstfeest te vieren in de
Ichtuskerk te Wolvega.
Het Thema is : “Een kind is ons geboren,
een zoon is aan ons gegeven”.
De viering begint om 18.30 uur en de
kerkzaal is vanaf 18.15 uur geopend.
Na afloop is er buiten voor een ieder iets
lekkers.
We hopen op een sfeervolle viering.

Facebook:
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze Facebookpagina
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

