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Vorige week donderdag hebben
de kinderen gehoord dat de
grootte van je oren niets zegt
over hoe goed je kunt luisteren.
Het gaat erom dat je je best
doet om te luisteren. Jona is een
voorbeeld van niet goed luisteren. God sprak tot hem en gaf
hem de opdracht om naar
Nineve te gaan om de bewoners
te vertellen dat ieder zich moest
bekeren van hun zondige leven.
Jona hoorde wel wat God tegen
hem zei maar hij luisterde niet.
Hij ging niet naar Nineve maar
koos de tegenovergestelde richting, hij ging naar Tarsis. En
deze ongehoorzaamheid had
grote gevolgen voor Jona.

Calamiteiten
Kopij
Weer

De kinderen waren erg onder
de indruk van deze vertelling.

Het werkje maakt duidelijk wat
gehoorzaam en ongehoorzaam
zijn is.

Afgelopen zondag was het weer
gezellig druk in de Wegwijzer.
We hebben heerlijk gezongen
en daarna kwamen Maria en
Lyudmila verkleed als twee
sportmensen de zaal binnen.
Wouw wat een spierballen hadden deze beide mensen. Dit was
nodig om de link te leggen naar
de vertelling. Die ging namelijk
over de kracht van Simson. Hij
was sterk zolang hij gehoorzaamde aan God. De kinderen
hebben handboeien gemaakt en
die waren zo gemaakt dat ze de
kracht die Simson had gekregen
een beetje konden nabootsen
door hun armen opzij te trekken
en hierdoor de boeien te verbreken.
Komende zondag is er ook
weer gewoon Bijbelles en gaan
we luisteren en werken over
een kleine man met TE veel
geld. Zacheüs! Graag tot zondag van 11.00 uur tot 12.15
uur.
Cocky, Hennie, Maria en Gerrie.
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Beste gastouders,
Het duurt nog even maar alvast deze datum voor u.
Dinsdagavond 28 oktober
as om 20.00 uur organiseren
wij een gastouderavond voor
u.
Het is in de Wegwijzer te
Noordhorn.
De juffen en tolk zullen o.a.
wat gaan vertellen over hoe ze
het hier in Nederland vinden
en wat hen en de kinderen zoal
is opgevallen.
Ook staan we stil bij de terugreis, wat mag er zoal worden
meegegeven en hoeveel....
Groeten van de gastoudercie.

K

sjousha

Ksjousha heeft het in het begin
heel zwaar gehad bij ons. Veel
huilen, niet eten en drinken,
niet spelen..... Het spelletje
Uno maakte veel goed, maar
zorgde maar eventjes voor afleiding.
Op een gegeven moment
kwam ze bij mij met het picto-

grammen boekje en maakte mij
duidelijk dat het enige wat ze
wou: was naar huis gaan.
Tja.....dat ging niet. Wanneer
dan naar huis was de vraag, 10
oktober toch? Ai....ik pakte de
kalender erbij en wees aan: 10
november....dat koppie en de
huilbui die toen volgde was
werkelijk hartverscheurend....nog 4 weken langer in
Nederland!!!!
Op dat moment dacht ik: Wie
haalt het in zijn hoofd om een
kind van 9 jaar zoveel kilometer van haar moeder en zussen
weg te halen en naar een land te
sturen waar ze de taal niet
spreekt, waar ze bij wildvreemde mensen verblijft, met zoveel
gekke gewoonten........waarom
werk ik hier aan mee om een
kind zoveel verdriet te doen en
zich zo alleen te laten voelen.....
Op dinsdag heeft de tolk en de
juf met haar gepraat.....en vanaf
dat moment is de knop omgegaan. Er werd gegeten, gedronken, gelachen en zelfs geplaagd!
Het volgende obstakel was de
zaterdag.....er mocht naar huis
gebeld worden. -Tig keer geprobeerd, maar we kregen geen
contact! Eindelijk lukte het en
nam haar moeder op. Hele verhalen werden er verteld en onze
namen werden regelmatig genoemd.
Na 3 weken heeft Ksjousha aardig haar draai gevonden in ons
gezin. Al het eten wordt in kleine porties uitgeprobeerd en ze
geeft goed aan wanneer ze iets
wel/niet lust. Gelukkig lust ze
veel en is ze een makkelijke en
gezellige eter! Soms schept ze
zelfs 2 keer op!
Naar school gaan vindt ze maar
niks, de zondagsschool al helemaal niet, maar ja, dat hoort er
nu eenmaal allemaal bij.
Ksjousha is een heel gevoelig

meisje. Ze kijkt eerst de kat uit
de boom. Ze is een paar keer
mee geweest met gymnastiek
op de donderdagavond. Reken
er maar niet op dat ze in gymkleren mee ging doen, ze wou
alleen maar op de bank zitten
kijken. Halverwege de les ging
ze heel voorzichtig ook op de
lage balk, heb ik haar geholpen
met een koprol op de lage
balk......en ze was er door. Bij
het brengen is het nog wel even
moeilijk, maar ze doet heel enthousiast mee, en vraagt bijna
elke dag wanneer ze weer naar
gymnastiek mag.
Ksjousha gaat ook mee naar het
tienerkoor...hier hetzelfde ritueel...de laatste keer hoorde ik
een bromstem enthousiast zingen...."Amen, Amen...zo is dat,
ja zo is dat.....Geweldig! En het
dansen vind ze helemaal geweldig! Ook supertof dat we de
gelegenheid krijgen om haar
gewoon mee te laten draaien in
deze activiteiten.
De trampoline is favoriet! Waar
ze eerst niet veel verder kwam
dan een paar keer springen,
doet Jorijn er alles aan om haar
nu te laten springen tot handstand....we hebben nog even
maar het gaat al heel goed ;-)!
Wat opvalt is dat de concentratie m.b.t. het spelen erg laag is.
Ze kan moeilijk alleen spelen,
wil ook vaak niet spelen. En
samen met de Playmobil, barbies of Lego friends lukt ook
maar een paar minuten. Dat
maakt het wel eens lastig om de
dag door te komen.......Alles is
dan nee......Ik ben dan ook
heeeel erg benieuwd waar ze
zich thuis mee vermaakt......
Wat ontzettend grappig is, is
dat ze eerst geen enkel liedje vd
zondagsschool of school wou
zingen: nu hoor je 2 straten verderop iedere avond alle coupletten van "ik ga slapen, ik ben
moe". Ook op de fiets hoor je
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haar regelmatig zingen!
We gaan nog een paar weken
genieten van haar aanwezigheid!

N

ikita

Harry de Groot met Nikita,

landbouwbladen.
Al met al ben ik zeer wijs met
ons Rusje.

Fam. H.P.F. de Groot te
Grijpskerk.
Contactpersonen:
Bestuur:
Fokje :528123/
06-36226824
Comm. PR:
Greetje: 06-18884685
Comm. AC:
Angela: 528647

Eerst dacht ik wat moet dat
worden met zo’n Rusje. !

Comm. Bijbel:

Al op de eerste dag kregen we
in de gaten dat Nikita heel veel
op de staatsboerderij vertoeft.
Hij ging met mij met de trekker
mee en ik zag direct dat dit niet
de eerste keer was. Al snel
kwam hij met zijn digitale camera aanzetten waar veel foto’s
op staan met Nikita in actie op
de boerderij in Wit-Rusland
met al zijn grote machines. Nu
gaat Nikita vaak met mij mee
werken op het land met de machines of met de koeien. Praten doen wij met handen en
voeten en met plaatjes in de

Comm. Gastouders:

Gerrie: 505465

Annemiek: 507828/
06-54313090
Comm. Kleding:
Pien:

696661

Kalender
28 oktober: 20.00 u.

Gastouderavond

V

an Marya,
Gallina en
Lyuda

Dear Dutch friends,
Now it looks as if we know
each other for years. We, Gallina, Maria and me, met on the
17th of September for the first
time. Maria and Gallina have
already known each other. But I
was a little bit excited by the
situation, I didn’t know the teachers and the children before.
From the first days of staying in
the families you helped the
children to study Dutch and
you tried to learn Russian.
The children express great gratitude to the guestfamilies who
give them hospitality, kindness
and love from their hearts. The
most of them like the meals here.
They like excursions to the
mill, bakery and farm.They are
looking forward to visiting horse riding school, playing in
Speelstad Oranje.....
They were happy to paint on
the windows in the classroom
and on their T- shirts. They like
to travel through the Bible, to
sing Bible songs and read the
Bible stories. The children became more sportive here. They
enjoyed swimming and gymnastics. Now they know exactly
how to clean the teeth and what
to eat to keep the teeth healthy.
We are sure that our children
never forget their impressions
of being in Holland. We hope
that our friendly relations will
strengthen in the future.
Marya, Gallina and Lyuda
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Wij mogen deze weken voor
Sasha zorgen en we genieten er
allemaal van. Het is mooi om te
zien hoe ze steeds meer van
zichzelf durft te laten zien. Ze
was in het begin heel stil, verlegen, rustig. Ze had ook de eerste dagen heimwee. Maar we
mochten haar dan wel troosten
en dit was fijn dat ze dat toeliet.
Sasha is een heel dapper meisje, ze probeert alles, ook het
eten. En ze eet heerlijk mee!
Ook is ze heel sterk, je zou het
niet zeggen als je haar zo ziet
want ze is zo tenger. Maar ze
skeelert als de beste, wint met
handje drukken.. Ze is ook wel
fanatiek dan! De klik met onze
dochter was er gelijk! Al snel
liepen ze arm in arm over
straat. Ze hebben dezelfde interesses, vooral spelen met poppen en barbies, ze kunnen tijden met elkaar spelen. Dan
merk je niet dat er een taalbarrière is. Eva staat nu al met tranen in haar ogen haar uit te
zwaaien als ze naar school gaat,
dat wordt straks nog wat. Nog
niet aan denken hoor! Ook onze
jongens vinden het gezellig dat
ze er is. Ze gaan wel meer hun
eigen gang maar even stoeien
op de trampoline na het eten
vinden ze heel leuk.Na het eten
zingen we vaak een paar liedjes. Stijn kan inmiddels ook al
het “fsegda malies liedje” zoals

hij hem noemt.

Als we aan haar vragen wat ze
van Nederland vindt zegt ze dat
ze het reuze naar haar zin heeft.
Maar ze blijft bescheiden in
haar antwoorden. Als ze haar
met ouders praat via Skype dan
praat ze honderduit. We zijn
dan wel benieuwd wat er allemaal in haar koppie omgaat!
Wie weet vernemen we dit nog.
Op naar nog een paar mooie
weken!!
Groetjes van de fam. van der
Hoek
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Na een weekje rust, ontspanning en weinig verplichtingen,
nu weer terug naar vaste rituelen en tijden.
We hopen dat u een fijne vakantieweek hebt gehad!
Week 5 staat alweer voor ons.
Maandag de hele dag les.
Dinsdag lekker de hele dag spelen in Sanjesvertier!
Vw.b.’ t eten en drinken van
die dag.
Er kan onbeperkt ranja worden
gedronken door de kinderen,

maar lust uw kind dit niet, dan
zelf graag drinken meegeven!
Tussen de middag wordt er patat gegeten.
Geeft u voor die dag wel een
koekje of fruit mee?!
Niet teveel uiteraard, maar gewoon even wat te snoepen voor
tussendoor.
Woensdag gaan de kinderen
naar de manege.
Onze ervaring met dit uitje is
altijd geslaagd, pony's borstelen
en rijden.
Doet u ze comfortabele kleding
aan (en niet de allernetste)?
Dan vrijdag weer gym, denkt u
aan de gymkleding?
Fijne week allemaal weer!
Groeten de AC!
Bij calamiteiten kunt u in
week 5 bellen met:
Fokje

0594-528123 of
06-36226824

of
Herman 0594-503192

Kopij
voor het volgende
Tsjernootje ontvang ik
graag woensdag
22 oktober vóór
19.00 uur.
Alvast bedankt
Janny Meijer
mebu@hetnet.nl
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