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Spreuk van de week
Soms hebben de allerkleinste dingen in het leven de allergrootste betekenis.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 4,30 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
We hadden de afgelopen maandag een studiedag, vandaar het lagere bedrag.
Bijbelverhalen

Ik ben veranderd Genesis 32: 23-33, Genesis 33: 1-11 en Genesis 35: 6-18
Lang geleden is Jakob weg gegaan van zijn familie. In de verhalen van deze week ziet hij
zijn broer Esau terug. Voordat het zover is worstelt hij bij de Jabbok en krijgt hij een nieuwe
naam: Israël. Die naam laat zien dat Jakob veranderd is.
Vraag van de week
Waar wordt het goede doelengeld eigenlijk aan besteed?
Elke week maandag mogen de kinderen een klein bedragje mee naar school nemen. Dit geld
wordt op een aparte rekening gestort en vanaf die rekening wordt er maandelijks een vast
bedrag overgemaakt naar de stichting “Red een kind”. Via deze stichting ondersteunen we 3
kinderen (en hun directe leefgemeenschap) uit Afrika.
Onze adoptiekinderen zijn: Bright Banda (06-03-2008); Atlash Piri (09-08-2012) en Matala
Mamasa (11-11-2006)
Wanneer er voldoende geld op de rekening staat, steunen we ook incidenteel andere goede
doelen, bijv. een donatie op giro 555
Knutselmateriaal groep 1/2
Voor groep 1/2 zijn we, voor een knutselwerkje, op zoek naar lege
tissuedozen. Heeft u er toevallig eentje staan, graag zo spoedig
mogelijk meegeven naar school en inleveren bij juf Herma.
Overig knutselmateriaal
De materialen in de knutselhoek zijn bijna op, spaart u weer met ons mee? Graag stevige
(brinta)dozen, kleine (medicijndoosjes) keukenrollen, w.c.rollen, eierdozen etc.
Herfstwandeling
Op vrijdag 20 oktober willen we graag met de kleuters een ontdekpad doen in het bos nabij
het Terhosterzand. Lijkt het u leuk om een groepje te begeleiden en heeft u een auto tot uw
beschikking, geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op bij Herma.
Groep 3/4
Voor de herfstwandeling van vrijdag 20 oktober zijn wij opzoek naar ouders die met ons mee
willen. Bent u vrijdagmiddag in de gelegenheid om met ons mee te wandelen en beschikt u
over een auto, geeft u zich dan snel op! Bij de deur van groep 3/4 hangt een intekenlijst.
We vertrekken ‘s middags om 12.00 uur en zullen rond 14.00 uur weer terug zijn op school.
Informatieavond groep 8 verplaatst
Vorige week stond er in de nieuwsbrief dat twee docenten van CSG Beilen op 1 november
bij ons op school een informatieavond houden. Helaas blijkt één van de docenten die dag
verhinderd te zijn vanwege een medische ingreep. De informatieavond wordt nu gehouden
op maandagavond 6 november om 19.30 uur. We hopen dat u deze avond vrij kunt
maken in uw agenda.
Keuzegids “Over” groep 7 en 8
Vandaag krijgt uw zoon/dochter de keuzegids voor voortgezet onderwijs in Assen en
omgeving mee. Hierin staan alle data voor open dagen, voorlichtingsavonden en
doemiddagen. Het laatste blad is de kalender en kunt u afscheuren en bewaren!
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Drents Archief groep 8
Komende maandag 16 oktober gaan we met de bus naar het Drents Archief in Assen.
De kinderen ontdekken daar meer over het slavernijverleden in Drenthe. We gaan onder
schooltijd, dus de kinderen komen gewoon om 8.30 uur op school en zijn om 14.00 uur vrij.
Plusklas
Maandagmiddag gaan de kinderen van de plusklas onder begeleiding van juf Ingrid
kennismaken met de kinderen van de andere scholen. De kinderen moeten op de fiets op
school komen!
Jaarvergadering OR/MR 17 oktober
In de uitnodiging is vergeten te vermelden dat Edwin Otten ook aftredend en niet
herkiesbaar is. Edwin bedankt voor het vele werk dat je gedaan hebt voor onze school.
Ingekomen berichten en post

Datum

Activiteit

16
16
17
17
18
19
20

Oud papiercontainer bij de school
Groep 8 naar Drents Archief
Jaarvergadering OR/MR
Meester Kiers afwezig i.v.m. scholing IKC
Open ochtend
Groep 3/4 workshop Nest
Groep 1/2 en 3/4 herfstwandeling

+ 17 oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
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