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NIEUWSBRIEF
Een vaste burcht
Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!
Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren.
Reformatieherdenking bovenbouw
Met de kinderen van de bovenbouw staan we stil bij 500 jaar Reformatie. Dit doen we
tijdens een zogenaamde Reformatieherdenking op vrijdag 3 november. Tijdens dit
moment willen we samen zingen (o.a. Een Vaste Burcht) en luisteren naar het verhaal
over Maarten Luther. Zo willen we de kinderen vertellen over de aanleiding en de
gevolgen van de Reformatie.
Welkom
We heten Mila van Asselt en Sem Smit van harte welkom in groep 1a/2a. Ook een
hartelijk welkom voor Enora Pols, Lisa Trouwborst en Damian Klerks in groep 1b/2b.
We wensen jullie een heel fijne schooltijd toe!
Geboorte
De familie Van der Smit werd woensdag 25 oktober verblijd met de geboorte van een
zoontje en broertje: Nathan! Nathan is het broertje van Lisa uit groep 4b/5b en Rick uit
groep 5a. Van harte gefeliciteerd met deze gezinsuitbreiding!
Praktijklessen Verkeer – School op SEEF – 2e lessenronde
In de week van 13 november zullen er weer praktijklessen worden
gegeven. De kinderen en wij als team waren heel enthousiast over de
eerste lessenserie. Wij hopen dat de tweede lessenserie weer net zo
aansprekend en leerzaam zal zijn!
Koffie-uurtje
Dinsdag 14 november is er weer een koffie-uurtje waarvoor we u van harte willen
uitnodigen. Deze begint om 8.30uur. Tijdens dit moment zal de verkeersleerkracht die de
praktijklessen geeft, aanschuiven. Zij wil graag met u in gesprek over de
verkeersveiligheid rondom de school en de verschillende routes die kinderen tussen thuis
en school afleggen.

Belangrijke data november en december
November
woensdag

1

donderdag
vrijdag
zaterdag
maandag
maandag-vrijdag

2
3
11
13
13-17

dinsdag

14

Dankdag (school is dicht)
meester Wouter jarig (schooldirecteur)
juf Jeannette jarig (groep 5a)
Reformatieherdenking groep 5 t/m 8
meester Arnold jarig (ICT)
MR-vergadering (’s middags)
2e lessenserie School op SEEF
koffie-uurtje (8.30 – 9.30 uur)

woensdag
maandag
vrijdag
donderdag
December
dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
maandag
dinsdag
zondag

15
20
24
30

SAR-vergadering (’s avonds)
gebedsuur
deze week OPEN WEEK
workshopmiddag (groep 5-8)
PCPO-avond met bestuur, directeuren, SAR-en

5
6
13
20
22
23
25
26
31

Sintfeest
LESLUWE DAG (kinderen zijn deze dag vrij)
gebedsuur
Kerstfeestvieringen (aansluitend samen zingen o/h plein)
spelletjesmiddag groep 5 t/m 8
KERSTVAKANTIE (t/m zondag 7 januari)
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Oudejaarsdag

(met verkeersleerkracht School op SEEF!)

Open Week – maandag 20 november t/m vrijdag 23 november
In tegenstelling tot de berichtgeving in de nieuwsbrief van oktober zal de OPEN WEEK
een week eerder zijn: in de week van maandag 20 november.
In deze week zetten we de deuren van de lokalen voor u open
en kunt u een stukje van de dag met ons meemaken.
De leerkrachten geven hieronder aan wanneer er een stoel voor
u klaarstaat. Voor de kleutergroepen doen we het dit jaar
anders: u dient vooraf in te tekenen voor het moment waarop u
wilt komen kijken. Op deze manier proberen we de groepjes
ouders die komen kijken zo evenredig mogelijk te verdelen over
de kijkmomenten. De leerkrachten van de groepen 1/2 zullen
een lijst klaar hebben liggen, waarop u uw naam bij één van de kijkmomenten kunt
schrijven. Wij vragen u vriendelijk om op het hieronder aangegeven aanvangstijdstip
aanwezig te zijn, zodat we de lessen op tijd kunnen beginnen en onnodige storingen
worden voorkomen.
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1a/2a
1b/2b
3
4a
4b/5b
5a
6
7
8

maandag 20
13.15-14.00
13.15-14.00
9.00-9.45
9.00-9.45
10.30-11.15

dinsdag 21
13.15-14.00
13.15-14.00
9.15-10.15
9.00–9.45
9.00-10.00
13.15-14.00
9.15-10.00
10.45-11.30

woensdag 22

10.00-10.30
11.15-12.15
9.00-10.00

donderdag 23
10.45-11.30
9.30-10.15
9.00-9.45

13.15-14.00

vrijdag 23

Zendingsgeld
In de maand september (incl. de laatste week van augustus) is er
€ 249,75 aan zendingsgeld opgehaald. In de maand oktober is er
€ 174,08 opgehaald. Hartelijk dank hiervoor! Dit schooljaar sponsoren
we drie kinderen via Compassion. Hiervoor mogen de kinderen elke
maandag zendingsgeld mee nemen naar school.
De groepen 1/2 sponsoren Ermen. Ermen is een meisje van vier jaar en
gaat naar groep 1. Ze woont in het land Ecuador. Doordat onze school
Ermen sponsort kan Compassion haar schoolspullen geven. Ze gaat drie
dagen in de week naar het project van Compassion. Daar krijgt ze een
gezonde maaltijd en kan ze voetballen of meedoen met bijvoorbeeld
muzieklessen. Ermen vindt het fijn om naar de Bijbelverhalen te
luisteren.
De groepen 3 en 4 sponsoren Maria. Maria is 6 jaar en woont in
Colombia. Maria mag vijf dagen in de week naar het project van
Compassion. Ze vindt het fijn om naar de Bijbelverhalen te
luisteren. Maria woont bij haar moeder. Ze vindt het fijn om met
haar poppen te spelen en spelletjes te doen.

Ermen

Groep 5 t/m 8 is sponsor van Cherifatou. Zij is 11
jaar en woont in Burkino Faso. Cherifatou woont
bij haar vader en moeder en helpt thuis mee met
de huishoudelijke klusjes. Het gezin van Cherifatou
heeft drie kinderen. Ze gaat naar school en vijf
Maria
dagen in de week mag zij naar het project van
Compassion. Cherifatou vindt het moeilijk om te
leren. Doordat wij haar sponsoren kan zij de hulp krijgen die ze nodig
heeft om zich te ontwikkelen.
De foto's van onze sponsorkinderen hangen in de hal en in de klassen.
Om de beurt schrijven we met onze groep een brief aan ons
sponsorkindje. We krijgen dan ook een brief terug.

Cherifatou

Kinderadviesraad
In de nieuwsbrief van oktober hebben we de namen van de kinderen die dit schooljaar in
de Kinderadviesraad zitten, genoemd. In deze nieuwsbrief stellen enkele zichzelf aan u
voor! In de volgende nieuwsbrief zullen ook de andere KAR-kinderen dit doen.
Uit groep 5b:
Hoi, ik heet Josien Verduijn en ik zit in groep 4b/5b. Ik vind het leuk om in de KAR te
zitten, want we kunnen onze mening geven en de school nog leuker en beter maken voor
iedereen!
Uit groep 6:
Hoi, ik ben Nathan Albers. Ik ben 10 jaar oud en ik wilde graag in de KAR, omdat ik het
leuk vind om onze ideeën te bespreken!
Ik ben Jurre Clever, ik zit in groep 6. Mijn hobby’s zijn free runnen en volleyballen. Ik
zit in de KAR, omdat ik het leuker en beter voor de kinderen op school wil maken en dat
het ook beter op school gaat. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te gaan aanpassen en
de ideeën van de KAR ook uit te voeren.
Uit groep 7:
Ik ben Djina Roodhorst en ik zit in de KAR, omdat ik goede ideeën heb om de school te
verbeteren en het leuk vind.
Ik ben Tom Spek en ik vind het leuk om in de KAR te zitten, omdat ik de school wil
helpen met dingen.

denkt u aan het betalen van de

ouderbijdrage 2017/2018?

