HOLOCAUSTHERDENKING

JOM HASJOAH

UITNODIGING SCHOOLAVOND EN YAD VASHEM-CEREMONIE
Schoolavond
De staat Israël viert zijn zeventigste verjaardag. Dit cursusjaar besteden we in verband met dit jubileum extra
aandacht aan Israël. Naast het feit dat Israël op onze school een vast onderdeel is van het curriculum bij
verschillende vakken, werken we buiten de lessen om ook projectmatig aan dit thema.
De schoolavond valt binnen de kaders van dit project en zal gaan over de Holocaust, omdat de datum waarop de
avond gehouden wordt ook de Jom Hasjoah is, de Joodse Holocaustherdenkingsdag.
Yad Vashem-ceremonie
Wij zijn heel blij dat we naast deze schoolavond u ook mogen uitnodigen voor een
unieke ceremonie die op onze school plaats zal vinden. Het betreft een officiële
uitreiking van een Yad Vashem-onderscheiding. Deze hoge Israëlische
onderscheiding wordt uitgereikt aan hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse
mensen hebben geholpen. De onderscheiding zal worden uitgereikt door de
Israëlische ambassadeur in Nederland, zijne excellentie Aviv Shir-On.
Voor het eerst in de geschiedenis van deze uitreikingen zal dit gebeuren op een
school. We hebben hiervoor graag ons gebouw met de faciliteiten beschikbaar
gesteld. Eveneens zal een deel van onze leerlingen aanwezig zijn. Enkelen van hen
zullen een (muzikale) bijdrage leveren. De gedachte van de ambassade en ons als
school hierbij is dat we aan onze kinderen moeten vertellen wat gebeurd is, opdat ze
het niet zouden vergeten. Dat is een fundamenteel onderdeel van de Joodse cultuur
en een belangrijke Bijbelse notie die ook onder ons aandacht mag krijgen. Juist om
deze reden bent u hartelijk uitgenodigd. Uw aanwezigheid wordt door het
ambassadepersoneel, de geëerde familie en door ons als school bijzonder op prijs
gesteld. Indien u graag iets zou willen lezen over Cornelis en Krijntje Verduijn met hun
dochter Catharina, die deze onderscheiding postuum krijgen uitgereikt, kunt u de
bijlage bij deze uitnodiging lezen. Helaas is die alleen in het Engels beschikbaar.
Naast ouders en leerlingen zal ook de lokale en/of landelijke pers bij de ceremonie
uitgenodigd worden.
Inschrijven
U kunt inschrijven voor de schoolavond en voor de Yad Vashem-ceremonie. Een keuze tussen een van beide is ook
mogelijk. Gezien het formele karakter en de veiligheid tijdens de ceremonie is het aantal zitplaatsen beperkt. We
behandelen de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. U kunt inschrijven tot en met maandag 9 april 2018 via
onderstaande link.
link inschrijving schoolavond en Yad Vashem-ceremonie
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19.30 – 21.30 uur
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