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Spreuk van de week
Tijd is zoals een rivier. Het water dat je met je hand aanraakt, raak je maar één keer.
Geniet van ieder moment van je leven.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 18,15 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
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.
Welkom
We verwelkomen in de kinderopvang Liam, Rachel, Benjamin en Emmanuel.
In groep 2 is de afgelopen week Kaya Langbroek gestart en na de herfstvakantie starten
Fleur Schuringa en Rachel van Ommeren in groep 1. Allemaal van harte welkom en we
wensen jullie en jullie ouders een heel fijne tijd bij ons op de Beatrix.
Uit de school geklapt
Kindcentrum kleuren en tekenen
Er was voor alle vestigingen van de COG een kleur/tekenopdracht georganiseerd. Als u op de
open dag bent geweest dan hebt u vast even gekeken naar al die prachtige kleurplaten.
Op elke school werd er een winnaar aangewezen en deze kreeg een cadeaubon namens de
COG. Op onze school is Sylvana Pero de gelukkige geworden en zij mocht dan ook de bon
ontvangen. We willen alle kinderen hartelijk bedanken voor die mooie gekleurde platen.
Vraag van de week
Is er dit jaar ook een school-kerk dienst?
Ja, op zondag 5 november wordt er in de Pauluskerk om 10:00 uur weer een school-kerk
dienst gehouden. Op school zullen we met de kinderen ons alvast gaan voorbereiden op
deze dienst. Iedereen van harte uitgenodigd en noteer alvast de datum in uw agenda
Hoofdluis
We kregen een melding van een ouder dat er hoofdluis was geconstateerd. Daarom een
verzoek om ook in de herfstvakantie uw kinderen goed te blijven controleren.
Er zal op de woensdag na de herfstvakantie weer gecontroleerd worden.
Afscheid nemen in groep 1 en 2
Heeft u een kleuter in groep 2, wilt u dan na de herfstvakantie in de hal afscheid nemen
van uw kind. Het is met de kinderen besproken en ze voelen zich groot genoeg om zelf naar
het lokaal te gaan. Op deze manier houden we het in de steeds groter wordende
kleutergroep ook wat overzichtelijker voor de kleuters.
Denkt u er wel aan om niet te vroeg met uw kind naar school te komen? Vijf minuutjes
voor aanvang is echt vroeg genoeg.
Wintertijd
In de nacht van zaterdag op zondag 29 oktober moet de klok weer een uur verzet worden.
Achter in het jaar betekent een uur naar achteren. Dan wordt 3 uur weer 2 uur.
We hopen dat iedereen op maandag 30 oktober op de juiste tijd op school is.
Biebbezoek groep 5/6
Groep 5/6 brengt donderdag 2 november een bezoek aan de bibliotheek. Dit betekent dat de
kinderen op de fiets naar school moet komen.
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Groepsverdeling na de herfstvakantie
We hebben besloten om na de herfstvakantie de groepen 3/4 op de maandag- en
dinsdagmorgen te splitsen. Dit betekent dat groep 3 en ook groep 4 apart les krijgen.
Vooral nu het leesproces van groep 3 goed op gang komt is dit wenselijk. Dit heeft ook
gevolgen voor groep 5 en 6 want zij zullen vanaf dat moment de hele week bij elkaar zitten.
KiVa
Vanaf nu gaan we elke maand een regel bekend maken, waar we de komende tijd extra
aandacht aan zullen schenken in de school en u ook hopelijk thuis.
We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect.
Ingekomen berichten en post
Vakantie activiteiten bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld
De herfstvakantie staat voor de deur. Zoals in elke vakantie worden er in en rondom het
Bezoekerscentrum van het Nationaal Park Dwingelderveld activiteiten georganiseerd speciaal
voor gezinnen met kinderen.
Vrijdag 20 en 27 oktober: Gezinswandeling met de Nachtwachter van19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 21 en zaterdag 28 oktober: Paddenstoelenontdektocht van 11.00 tot 13.00 uur
Zondag 22 oktober: ING Wilde Buiten Dag van 11.00 tot 15.00 uur
Dinsdag 24 oktober: OERRR schapendag van 13.00 tot 16.00 uur
Dinsdag 24 en woensdag 25 oktober: Gezinshuifkartocht door bos en hei van 11.00 tot 13.00
en van 14.00 tot 16.00 uur
Dinsdag 24 oktober: Wildwandeling voor kinderen van 9 tot 12 jaar, van 17.30 tot 19.30 uur
Woensdag 25 oktober: OERRR Dierenmanieren Vogels van 13.00 tot 16.00 uur
Donderdag 26 oktober: Paddenstoelendag in het bezoekerscentrum van 13.00 tot 16.00 uur
Informatie via www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld
Bezoekerscentrum Dwingelderveld Benderse 22 7963 RA Ruinen
Datum

Activiteit

23
29
02
05

Herfstvakantie
De wintertijd is ingegaan
Groep 5/6 biebbezoek
School-kerk dienst om 10:00 uur

t/m 27 oktober
oktober
november
november
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