
 

 

 

Beste ouders, jongens en meisjes, 

Nu de school dicht is, gaan er veel dingen anders. Deze brief gaat over de actie voor de Makor HaTikvaschool. 

Jullie hebben in de achterliggende weken al heel goed jullie best gedaan voor de actie. Zoals jullie begrijpen gaan er 

wel een paar dingen veranderen. 

De sponsorloop (groep 3-8) 

De sponsorloop stond gepland voor woensdag 18 maart. Jullie hebben al heel veel sponsorgeld opgehaald. We 

hopen de sponsorloop te houden als de school weer open mag. Bewaar je sponsorlijst goed! 

De klusjeskaart (groep 1-3) 

Nu je thuis bent kun je vast je klusjeskaart volmaken! Op de website staan nieuwe klusjeskaarten. Als je terug komt 

op school, kun je het geld inleveren. 

De actieproducten (groep 4-8) 

Het bestelformulier heb je thuis. Bewaar het formulier goed! Nu hebben we vorige week gehoord dat de mooie 

hanger met Davidster helaas toch niet leverbaar is! Maar, er is een andere hanger die er op lijkt, daarvan zijn er wel 

genoeg. Wil je aan de mensen die een hanger met Davidster besteld hebben 

vragen of ze de andere hanger willen, of hun geld terug?  

De andere hanger is een bijzonder symbool. Het wordt het Messiaanse zegel 

genoemd, en werd gebruikt door de eerste christenen in Israël. Zij wilden 

hiermee uitdrukken dat de Zaligmaker uit het Joodse volk geboren is , en dat 

de christenen, die hun geloof in Jezus als de Messias belijden, altijd verbonden 

blijven aan het Joodse volk. Het symbool is gevonden op oude kruiken en 

voorwerpen uit de eerste eeuw na Christus.  

 

Lege flessen (groep 1-8) 

Lege flessen mag je gewoon doorsparen, en inleveren als we weer op school terugkomen. 

 

De actiemarkt (groep 1-8) 

We zouden ook nog een actiemarkt houden. Maar, door deze omstandigheden die langere tijd zullen duren gaat de 

actiemarkt niet door.  

 

De kleurwedstrijd (groep 1-3) 

Je hebt de kleurplaat voor de actie gekregen. Die kun je thuis mooi kleuren, en bewaren tot we weer naar school 

mogen gaan. 

 

Een algemene opmerking: bewaar het actiegeld en de formulieren goed!  

 

We weten niet hoe het verder gaat. Als het allemaal langer duurt dan we hopen, bekijken we de situatie opnieuw en 

komt er weer bericht. Makor HaTikva, weet je het nog? De Bron van hoop. Juist in deze onzekere weken is er bij die 

Bron hoop te vinden. 

 

Hartelijke groeten, 

De actiecommissie 


