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Spreuk van de week
Laat degene die de wereld in actie willen krijgen, eerst zelf in actie komen.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 21,45 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Leg uit! Genesis 39: 7-23, Genesis 40: 1-23 en Genesis 41: 1-8
Jozef heeft iets uit te leggen, als de vrouw van Potifar hem beschuldigt van erge dingen. In
de gevangenis legt hij de dromen van de schenker en de bakker uit, later blijkt dat er
niemand is die de dromen van de farao kan uitleggen. Zou de schenker nog aan Jozef
terugdenken?
Luizencontrole
Afgelopen woensdag is er, zoals altijd na een vakantie, weer een controle geweest en helaas
zijn er vooral in de hoogste klassen luizen en neten ontdekt. Wilt u ook thuis blijven
controleren en kammen. Laten we met zijn allen alert blijven.
Uit de school geklapt
We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect
Dit is de KiVa regel van deze maand waar we extra op letten. Doet u ook mee?
Vraag van de week
Waar kan ik met een vraag of probleem terecht?
Dat hangt ervan af. Is het iets wat met de klas te maken heeft, ga dan eerst naar de
leerkracht. Is het iets anders, ga dan naar de directeur. Het lost zich namelijk niet vanzelf op
en het bespreken bij het hek of de buurvrouw is ook geen oplossing. Dus zit je ergens mee,
kom dan gerust binnen of liever maak een afspraak. Maak het in ieder geval bespreekbaar
en wie weet kunnen we het beantwoorden of proberen samen op te lossen.
Zingen dialysekliniek
Evenals voorgaande jaren willen we een bezoek brengen aan de cliënten van de
dialysekliniek. De kinderen van groep 1 t/m 4 zullen vrijdag 10 november Sint
Maartenliedjes gaan zingen en hun zelfgemaakte lampions laten zien. Uiteraard hebben we
uw hulp nodig voor het vervoer en de begeleiding. We willen graag om 10.15 uur vertrekken
van school. Heeft u tijd en zin, geef u dan op bij 1 van de juffen.
Lampionnenshow
We houden donderdag 9 november a.s. vanaf 18.30 uur tot 19.45 uur een lampionnen
show in school. Vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere familieleden of
belangstellenden kunnen op deze avond de prachtige lampionnen bewonderen.
Lampionnenstokjes
Om de lampionnen mooi te kunnen verlichten is het nodig dat alle kinderen een werkend
lampionnenstokje meenemen naar school. Wilt u de stokjes voorzien van naam.
Spreekavond: Vrije inschrijving
Op maandag 13 november staat er een spreekavond ‘vrije inschrijving’ gepland. Deze
spreekavond heeft, in tegenstelling tot de spreekavonden in januari en juni, geen verplicht
karakter. Mocht u iets willen bespreken met de juf van uw kind dan kunt u het
opgavenstrookje tot uiterlijk woensdag 8 november inleveren. Wij streven er naar vrijdag 10
november de planning rond te hebben en uw kind dan een tijd mee te geven waarop u
verwacht wordt. Met de ouders van groep 8 is er een andere datum afgesproken tijdens de
informatieavond in september. Uw zoon of dochter heeft inmiddels een uitnodiging
meegekregen voor dit spreekmoment.
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Schoolgezinsdienst
Op zondag 5 november hebben we samen met de kinderen en de Eshorst een
schoolgezinsdienst georganiseerd. De dienst begint om 10 uur.
Deze dienst gaat over het thema (super)helden.
Wanneer ben je een waaghals en wanneer een held? Waarvoor zou je helden eigenlijk nodig
hebben? Kunnen wij, als het nodig is, ook helden zijn? Om hierachter te komen volgen we
het verhaal van Gideon tijdens deze dienst.
Wees welkom allemaal: kinderen, ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s om samen deze
dienst te beleven. De kinderen mogen verkleedt komen als superheld.
We gaan tijdens de dienst ook fruit en groente verzamelen voor de voedselbank. Willen jullie
allemaal een stuk fruit of groente meenemen?
Groep 8 informatieavond V.O.
Er hebben zich voldoende ouders opgegeven voor de informatieavond van aanstaande
maandagavond 6 november om deze door te laten gaan. We zien u dan graag in het lokaal
van groep 8. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee voor u klaar en we starten de
informatieavond om 19.30 uur. Graag tot dan!
Kinderopvang
De kinderopvang op kindcentrum Beatrix is nu ook op vrijdag de hele dag geopend.
Wanneer u graag één van uw huidige dagdelen wilt ruilen naar de vrijdag en/of de vrijdag
als extra dagdeel zou willen afnemen, dan kunt u hierover contact opnemen met COG
Drenthe Kinderopvang (0592-409865 of kinderopvang@cogdrenthe.nl). Dianne Stuifzand
gaat de opvang op deze dag verzorgen.
Datum

Activiteit

5 november
6 november
9 november
10 november
11 november
13 november

10:00 uur schoolgezinsdienst in de Pauluskerk
19:15 uur Info avond voor de ouders van groep 8 i.v.m. VO
18:30-19:45 uur lampionnenshow
Groep 1 t/m 4 zingen op de dialysekliniek
Sintmaarten
Spreekavond groep 1 t/m 7

Opgavenstrook spreekavond
Ja, ik geef mij op voor de spreekavond van maandag 13 november:
Naam ouder/verzorger:…………………………………………………………………..
Naam kind(eren):

…………………………………………………… groep……….
…………………………………………………… groep……….
…………………………………………………… groep……….

Het opgavestrookje kan tot uiterlijk woensdag 8 november ingeleverd worden.
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