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Spreuk van de week
Wijze mensen laten hun acties luider spreken dan hun woorden
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 18,40 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Ik heb het voor je over Genesis 28: 10-22 en Genesis 29: 1-20
Jakob gaat weg van zijn ouders en zijn broer Esau. In de woestijn doet hij een bijzondere
ontdekking: God gaat met hem mee. Over een ladder gaan engelen naar boven en beneden:
God overbrugt de afstand tussen de aarde en de hemel.
Jakob komt bij zijn oom Laban en wordt verliefd op Rachel. Hij werkt zeven jaar voor zijn
oom om met Rachel te kunnen trouwen.
Groep 4
In groep 4 zijn we begonnen met Bloon. Hierbij oefenen we de woorden van spelling die die
week in de klas worden aangeboden. We doen dit (bijna) dagelijks maar ook thuis mag er
flink geoefend worden: www.bloon.nl . Mocht uw kind het wachtwoord niet meer weten,
kom dan gerust even vragen.
Groep 8
Ook in groep 8 zijn we inmiddels weer gewend aan het schoolritme. Alle kinderen hebben
vorige week een agenda gekregen waarin het huiswerk genoteerd wordt. Elke dag gaat de
agenda mee naar huis en deze wordt de volgende dag weer meegenomen. Volgende week
starten wij met BLOON en de kinderen leren wekelijks een aantal Engelse woorden. Met het
(nu nog gratis) onlineprogramma wrts kunnen de Engelse woorden op
een handige manier geoefend worden. De komende
weken maken we ook extra tijd vrij voor groepsvormende activiteiten. Op de foto maken de kinderen
een figuur en daarbij mogen ze niet met elkaar
overleggen. Kunt u raden wat het voorstelt?
Vraag van de week
Gaat de school ook dicht op 5 oktober i.v.m. de landelijke staking?
Ja. COG Drenthe heeft besloten mee te gaan doen, omdat ook bij ons de nood hoog is.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt een bericht omtrent de staking en wat de gevolgen zijn voor u.
Van de MR
De MR is op zoek naar een nieuw lid voor de medezeggenschapsraad oudergeleding.
Heb je interesse of wil je informatie? Neem dan contact op met de directie of de MR.
Gezocht voor de kleuters
We zijn op zoek naar ouders die op vrijdag van 12:00–12:30 uur mee willen helpen met het
overblijven bij de kleuters om samen te eten. Geef je op via directie.beatrix@cogdrenthe.nl
Peuteropvang: uitbreiding met de woensdag
Het is mogelijk de kinderen aan te melden voor 4 verschillende dagdelen. Met ingang van nu
zijn de peuters welkom op maandag, dinsdag woensdag (nieuw) en vrijdag van 9:30-11:30
uur. Wilt u hier gebruik van maken, bijvoorbeeld door een extra dagdeel of wisselen dan
kunt u dat aangeven bij de leidsters.
Afwezigheid juf Herma i.v.m. verhuizing
Juf Herma is maandag 18 en dinsdag 19 september afwezig i.v.m. haar verhuizing.
Ze wordt vervangen door L Broersma - van der Velde
Haar nieuwe adres wordt: De Vonderkampen 140, 9411 RH Beilen
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Jantje Beton- groep 6
Elk jaar doet onze school mee aan de actieweken van Jantje Beton.
Dit jaar van 13-27 september. Jantje Beton ondersteunt buitenspeelprojecten door heel
Nederland. De leerlingen van groep 6 hebben afgelopen week een boekje met 10 loten
meegekregen. Deze kunnen ze verkopen aan familie, vrienden of kennissen. De school
ontvangt de helft van de opbrengst om te besteden aan schoolplein en buitenactiviteiten.
Oktobermaand Kindermaand
De kinderen hebben vandaag ook een boekje meegekregen in het kader van Oktobermaand
Kindermaand met allerlei activiteiten die voor de kinderen gratis zijn.
Ingekomen berichten en post
We zijn weer begonnen!
De school draait weer, dus ook de deuren van de sportclubs gaan weer open.
Ook voor de jongste kinderen is er de mogelijkheid om op een leuke manier kennis te maken
met de basis van verschillende sporten, namelijk door te komen gymmen bij FIT Beilen.
Voor de peuters kan dit op de ouder- en kindgym op donderdagmorgen van 9.00-10.00
onder leiding van Marijke Pot. Door middel van spelletjes, liedjes en beweegsituaties komen
allerlei vormen van bewegen aan bod. Goed leren bewegen is immers de basis voor een
gezonde en evenwichtige ontwikkeling.
Voor de kleuters zijn de lessen op dinsdag van 15.15-16.00 uur onder leiding van Janneke
Eising. In deze lessen staan beweegsituaties uit het Nijntje Beweegdiploma centraal. Veilig
leren balanceren, springen, klimmen, rollen en je grenzen verleggen door je lekker uit te
leven in de gymzaal.
Nieuwsgierig? Kom een keertje meedoen! Je bent van harte welkom, ook voor een van onze
andere lesgroepen, check de lestijden op www.fitbeilen.nl.
MusicKids
Muziekvereniging AMDG organiseert voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar (groep 4 en 5) de
1-jarige muziekcursus, MusicKids (voorheen Algemene Muzikale Vorming -AMV-).
Deze cursus is een eerste muzikale basis en zeker aan te bevelen voor de algemene
ontwikkeling van uw kind. De cursus zal in de derde week van september starten en wordt
gegeven door een gediplomeerde docent van AMDG in clubgebouw ‘De Notenkraker’. Aan
alle kinderen van de groepen 4 en 5 is inmiddels ook een formulier met informatie
uitgedeeld. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Gea Schraa (0593540633 of gea.schraa@kpnplanet.nl)
Datum

Activiteit

18-19 september
20 september
25 september
26 september
27 september
25-29 september
05 oktober

Juf Herma afwezig i.v.m. verhuizing
19:30 uur Infoavond groep 3/4
19:30 uur Infoavond groep 8
19:30 uur Infoavond groep 7
19:30 uur Infoavond groep 5/6
Open lesdagen kleuters
Landelijke stakingsdag onderwijs
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