Nummer 4 - maart - 2010

Tsjernelsje
Voorwoord
Voorwoord:
Een foto kan soms meer zeggen dan een heel boek. In Tsjernelsje van deze week zijn dan ook
vooral foto-verslagen te vinden van de activiteiten van de afgelopen tijd.
Zo ziet u een verslag van het bezoek van de burgemeester. Wat fijn dat er ook vanuit de
gemeente Rhenen belangstelling en interesse wordt getoond. Vervolgens zijn er een aantal
foto's geplaatst van het gymen. Lekker actief bezig zijn en sportief uitleven! Ook ziet u een fotoverslag van de wandeling door ons mooie dorp. Verder is er weer een link geplaatst. Ditmaal
een link naar een overzicht met gerechten uit Wit-Rusland. Wat zou het een verrassing zijn voor
de kinderen als u een bekend gerecht voorschoteld!
Intussen horen we alleen maar leuke verhalen van de gastouders. Fijn dat het allemaal zo goed
verloopt en dat er geen vervelende ontwikkelingen zijn.
We kijken uit naar uw inbreng voor het volgende Tsjernelsje! Denk aan verslagen, leuke
gebeurtenissen, wist-u-datjes, alles is welkom!
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Van de redactie
Tips
Voor Witrussische gerechten kunt u naar deze site:
http://www.tsjernobylkinderen.nl/recepten.html

Kerkdienst HHG Elst (Utr.)
Zoals u in de agenda ziet staat op D.V. 18 april een kerkdienst gepland. Deze dienst zal geheel
simultaan vertaald worden zodat ook onze Russische gasten de dienst kunnen volgen.
De dienst zal plaatsvinden in kerkgebouw "de Ark", houweg 21a. Meer details hopen we in het
volgende Tsjernelsje te kunnen geven.
Uiteraard is iedereen van harte welkom! We wensen jong en oud een goede en gezegende dienst
toe.
De redactie.
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Voor de Russische kinderen
Hoi,
Hoe gaat het met jullie zijn jullie uitgerust van de lange reis?
Zijn jullie al een beetje gewent zijn aan jullie gastgezin.
We vinden het erg leuk dat jullie in Elst zijn en wensen jullie nog een hele fijne tijd toe.
Natuurlijk wensen wij ook de juffen en de tolk een fijne tijd toe in Elst.
Als jullie misschien een stukje in het Tsjerelsje willen schrijven zou dat erg leuk zijn!!
De gastouders weten het emailadres!
Groetjes Mijndert & Wilma
Привет!
Как вы? Отдохнули от долгой дороги?
Привыкли немножко к своим семьям?
Мы очень рады видеть вас в Элсте и желаем вам и вашим учителям хорошо провести
здесь время.
Будет очень здорово, если вы захотите написать что-нибудь в нашей газете Tsjerelsje!
Ваши голландские родители знают электронный адрес, на который можно присылать
ваши заметки.
Всегда ваши, Майндерт и Вилма.

Van de werkgroep
Activiteiten
Van de activiteitencommissie:
Even een aantal zaken op een rijtje:
-
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Willen de overblijfmoeders russen de middag de ramen in de kelder tegen over elkaar
open zetten ?! Dan lucht het even. Het is daar vaak heel erg warm.
Voor tussen de middag ligt er een tasje met een springtouw en een elastiek in de kast.
Dit kan mee naar buiten (kleine plein)genomen worden.
Kinderen om 13.00 uur naar binnen laten gaan en laten plassen, zodat ze om 13.15 uur
weer allemaal present zijn in de klas.
As. Donderdag 25 maart gaan de kinderen de Cuneratoren beklimmen. Zorg dat ze warm
aangekleed zijn. Ze kunnen ook iets laten (± 10 min.) terug zijn.
Zaterdag 27 maart gaan we zwemmen. We vertrekken vanuit de Christinastraat om 12.00
uur en hopen om 1 4.00 uur weer terug te komen.
As. vrijdag wordt er door Mw. van Beek sjaals aangeboden op school, dus komen ze met
een sjaal rijker naar huis

Bezoek van de burgemeester:

Gymen:
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Wandeling door Elst:
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