Nieuwsbrief
18 oktober 2018
Trefwoord – thema: Verfraaien
Weekthema: Waarom mooier?
Een mooi uiterlijk valt op, is aantrekkelijk en maakt indruk. Achter en fraaie façade kun jij
veel verbergen. Een nette, gepaste outfit wordt op prijs gesteld en een hippe uitstraling zorgt
dat je erbij hoort. Deze week ontdekken de kinderen waarom mensen iets mooier willen
maken. Het Bijbelverhaal beschrijft de moeite die Naäman doet om genezing te vinden. Hij
vindt dat zijn zieke en lelijke huid niet past bij zijn indrukwekkende positie als generaal.
Regel van de week
De komende weken is er extra aandacht voor:

We praten op rustige toon
tegen elkaar.
Fietsenkeuring groep 4 t/m 8
Maandag zijn de fietsen van deze leerlingen
gekeurd. Een groepje vrijwilligers van Veilig
Verkeer, een aantal ouders en onze
verkeersouders hebben deze klus geklaard. De
meeste fietsen waren helemaal OK. Een aantal
fietsen zijn geschikt voor overdag en een enkel
exemplaar mankeert nog wat aan voordat de
sticker geplakt mag worden. Door deze actie is
iedereen hopelijk weer bewust van de veiligheid
van de fietsen. Alle helpers bedankt voor de hulp!
Op maandag 5 november is er een herkeuring
van de fietsen waar nog iets aan moet gebeuren
of voor kinderen die hun fiets vergeten hadden.
Blow it away’ – groep 5 en 6
Maandagmiddag schalden de klanken van de trompetten en trombones door de hal van onze
mfa. We konden zien en horen wat de leerlingen van groep 5 en 6 de afgelopen weken
hebben geleerd. Het was een bijzondere ervaring. Kinderen die belangstelling hebben om een
blaasinstrument te gaan bespelen kunnen terecht bij onze plaatselijke muziekverniging ‘Het
Orkest’.
Open ochtend
We konden vele bezoekers verwelkomen tijdens de open
ochtend van gisteren. Men heeft even de sfeer kunnen proeven.
EU-schoolfruit
We hebben voor de tweede keer subidie angevraagd voor het
versterkken van fruit en groente in de kleine pauze. Dat is
gelukt. We krijgen weer voor een half jaar drie keer per week
groente en fruit voor de leerlingen. Dit is een mooie
gelegenheid om kinderen kennis te laten maken met
verschillende soorten. Het past goed bij de ‘Gezonde school’.
Het begint in de tweede week van november.
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Actie Schoenmaatjes
Samen met De Lindelaar gaan we meedoen met
de actie Schoonmaatjes. Bij deze actie wordt er
een schoenendoos mooi versierd en gevuld met
toiletspulletjes, schoolspullen en speelgoed. Deze
dozen wordt door Edukans verstuurd naar diverse
landen waar ze aan kansarme kinderen uitgereikt
worden. Na de herfstvakantie krijgen alle
leerlingem hier een folder van.
Oudergesprekken
In de week van 5 november zijn er weer 10minutengesprekken. Deze volgen vrij kort op de verwachtingsgesprekken en zijn facultatief.
Binnenkort zetten we via het ouderportaal weer een aantal tijdstippen open. U kunt, als u dat
wilt, een tijdstip inplannen voor een gesprek met de leerkracht. Als de leerkrachten graag
even contact met u willen, zullen ze u uitnodigen voor een gesprek.
Herfstvakantie
Volgende week hebben we herfstvakantie. Geniet ervan!
Agenda
 22 – 26 oktober – Herfstvakantie
 31 oktober – kriebelteam op school
 5 – 9 november – 10-minutengesprekken (facultatief)
 5 november – Herkansing fietsenkeuring
 6 november – Nationaal schoolontbijt & burgemeestersontbijt
 7 november – voorstelling ‘Wolk in de klas’ voor groep
1 t/m 4
 9 november – juf Karin Wesseling jarig
 15 november – vergadering ouderraad
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Ingekomen:

Bandleden gezocht:

Kom ons versterken bij de band Teen Spirit.
We zoeken zangers/zangeressen, drummers, gitaristen, elektrische gitaristen, bassisten, fluitisten….
Ben je nieuwsgierig naar hoe het gaat bij de band Teen Spirit en ben je 10 jaar of ouder?
Kom dan kijken en luisteren op 11 november om 11.30 in De Voorhof.
Neem je instrument mee, dan kun je gelijk mee doen!!
Informatie:
Petra Wentink
pwentinkvdk@ziggo.nl
0593-331001

Bijbelzondag 28 oktober – De Voorhof 28 oktober-10.00 uur
In een feestelijke kerkdienst waarin wij morgen vieren dat wij in vrijheid thuis en in de kerk uit de
bijbel kunnen lezen. Medewerking aan deze kerkdienst wordt verleend door het kinderkoor ‘Give
us peace’ uit Hollandscheveld. Het kinderkoor heeft 15 leden in de leeftijd van 4 – 14 jaar. Zij
gaan drie keer optreden. Uniek om samen mee te maken. Samen luisteren en zingen geeft hoop
en perspectief. Iedereen is welkom! De collecte is bestemd voor het Nederlands
Bijbelgenootschap. N.B.G.-vrijwilliger Tinus Santing
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