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Belangrijke data
Maandag 19 september

Algemene ledenvergadering

Tijd
Wij hebben het de laatste weken gehad over tijd bij de weekopeningen in de klas. We hebben een
filosofiekring gehad. Een filosofiekring is dat we vragen gaan stellen waar we eigenlijk geen antwoord
op hebben. We hebben er teksten over geschreven en we hebben er spelletjes mee gedaan.
Wat is tijd?
We hebben ook spreekwoorden en gezegden geleerd over tijd. De tijd zal het leren, komt tijd komt
raad, het is komkommertijd en nog meer.
Maar wat is tijd eigenlijk?
Tijd heeft ook te maken met ons project, want ons project gaat over de ruimte en wanneer de ruimte
is ontstaan en dat is heel lang geleden, bijna 14 miljard jaar.
Een voorbeeldje van een gedichtje over tijd, door Fatih:
Tijd,
Hoe is tijd ontstaan?
Tijd vliegt zo voorbij.
Tijd is mijn vijand keer op keer elke ochtend weer.
Om kwart over 2 is tijd mijn vriend, omdat ik dan vrij ben.
.. voor het te laat is..
later!

Coco, Lucas B en Lola de Bijenkorf

Algemene ledenvergadering
Graag willen we jullie erop wijzen dat aanstaande maandag (19 september) de Algemene Leden Vergadering (ALV) van het Bestuur van de Ouder Vereniging (BOV) plaats zal vinden. De vergadering
begint om 20.00 uur in de personeelskamer. Jullie zijn hier allemaal van harte voor uitgenodigd. In
de vergadering zal uitleg gegeven worden over hoe de vrijwillige ouderbijdrages het afgelopen jaar
zijn besteed en wordt ook gekeken naar de begroting voor het komende jaar.
We zoeken daarnaast nog altijd enthousiaste ouders om de BOV te versterken. Hebt u interesse, laat
het ons dan weten tijdens de ALV.
Angela van Maasakker, voorzitter BOV
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Herdenking van Heese oorlogsdoden
Op zondagmiddag 25 september herdenkt de Vereniging Dorpsbelang Hees samen met kinderen van
basisschool De Lanteerne de Heese oorlogsdoden en de in Hees gevallen andere oorlogsdoden. Er
wordt dan voor hen een herdenkingsplaquette onthuld. Voor die korte plechtigheid in en bij de Petruskerk nodigt de vereniging langs deze weg naast de huidige inwoners van Hees graag ook de nabestaanden van die ruim zeventig jaar geleden omgekomen 43 personen uit. Omdat lang niet alle
namen van nabestaanden bij ons bekend zijn, verwijzen we hier naar de lijst van Heese oorlogsdoden op www.dorpsbelanghees.nl/wo2. Daarop staan steeds de naam, de leeftijd en het toenmalige
adres van de omgekomen personen om wie het hier gaat en voor zover zij destijds woonden in het
gebied dat de vereniging momenteel tot de wijk Hees rekent. We verzoeken u vriendelijk om de namen op de lijst goed te bekijken en om de aankondiging van deze herdenking door te geven aan
eventuele nabestaanden, familieleden, buren en kennissen die mogelijk deze herdenking willen bijwonen. Uitgebreidere informatie over alle individuele Heese oorlogsdoden is te vinden op de website
www.oorlogsdodennijmegen.nl.
Namens de Projectgroep Herdenkingsplaquette van de VDH,
Henk Termeer.

Programma van de herdenking van 16.00 tot 16.45 uur in Petruskerk (toegang
gratis) met:
-

Welkom namens de VDH
Eerste muzikale bijdrage door Blaaskwintet Factor 5
Toelichting op plaquette door kunstenaar Jef van Kuijk
Kinderen van De Lanteerne lezen gedichten voor
Tweede muzikale bijdrage door Factor 5
Kinderen van De Lanteerne lezen de naam, de leeftijd en het woonadres van een oorlogsdode
voor

Aansluitend op kerkplein (van circa 16.45 tot 17.15 uur)
-

Gedicht door Ria Roerdink
Overweging door ds. Henk Gols
Onthulling plaquette
Neerleggen van kransen en bloemen door nabestaanden en kinderen van De Lanteerne, onder
muzikale begeleiding door Factor 5

Aansluitend gelegenheid tot napraten met een drankje voor medewerkenden, gasten en andere
aanwezigen.

