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Adoptie:
Elke week zamelen wij geld in voor 3 adoptiekinderen. Uw bijdrage is van harte welkom!
Kind op maandag:

Wakker worden
Lucas 8:22-25 en 8:40-56
De leerlingen maken Jezus wakker tijdens
een storm op het meer. Hij maakt een eind
aan hun angst. Later maakt Jezus een meisje wakker; de mensen denken dat ze gestorven is, maar ze slaapt.
Regel van de week:

Informatieavond
Elk jaar is het weer een spannend moment voor de kinderen om weer naar
een nieuwe groep te gaan. Een andere juf/meester, een ander lokaal, een andere plaats in de groep en een andere werkwijze. De kop is er echter alweer af
en de eerste dag zit er al weer bijna op.
Om ook u als ouder goed in te lichten over de werkwijze in de klas van uw
zoon of dochter willen wij ook dit jaar weer twee informatieavonden plannen.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u de tijden en de data waarop de informatieavonden plaats vindt.
Mededelingen:
We heten een paar kinderen (en ouders) van harte welkom bij ons op school:
Amélie Bernart (groep 1) , Robin Isis Duivesteijn (groep 1), Roksana Neumiler
(groep 1), Isaac van Straalen (groep 1) en Mette van Rijsbergen (groep 1). Wij
wensen jullie veel plezier bij ons op school.
Voor dit schooljaar zoeken wij nog leesouders. Dit zijn ouders die een groepje
kinderen gedurende het jaar begeleid bij het lezen.
Dinsdag 2 september is er weer een hoofdluiscontrole, we willen u vragen om
uw kind zonder gel of een staart in het haar naar school te laten gaan.
Afgelopen donderdag heeft u via de mail de jaarplanning en de gymmomenten via de mail ontvangen.
Mededelingen uit:
Groep 1 en 2: -

Wij zijn op zoek naar jongensondergoed voor ‘ongelukjes’.

Gorinchem beweegt:
De volgende kinderen zijn ingedeeld bij Kies voor hart en sport:

Kinderen en hun sociale talenten:
Start volgende week!
Activiteiten:
Di 02/09: Hoofdluiscontrole
Ma 08/09: Informatieavond
Di 09/09: Informatieavond
Wo 10/09: Overleg Oudercommissie
Afwezige Medewerkers:
Di 02/09: Juf Margret v/d Morren (later)
Di 02/09: Dhr. Niels Verbaas (na schooltijd)
Wo 03/09: Juf Steffie Duister (na schooltijd)
Do 04/09: Dhr. Niels Verbaas (na schooltijd)
Gefeliciteerd:
Ma 01/09: Cesar Waalder (10 jaar)
Wo 03/09: Julie Heintz (9 jaar)
Za 06/09: Naomi Foppen (8 jaar)
Juf Rowena Tromp
Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

Onderdeel
Onderwaterhockey
Judo
Tennis
Tennis
Zeilen
Dans
Handbal
Snorkelen
Bowlen
Sport en Spel
Sport en Spel
Sport en Spel
Atletiek
Dans
Dans

sportvereniging
OSCG
sportschool Breedveld
GTC Overwaard
GTC Overwaard
WV de Merwede
Dance studio Roots
GHV Achilles
OSCG
Bowlingvereniging Gor.
Kidsport
Kidsport
Kidsport
AV Typhoon
Dance Studio Progress
Dance Studio Progress

data
19 september (21-22 uur)
1 en 8 oktober
10 en 17 september (13-14 uur)
10 en 17 september (13-14 uur)
20 september (13-14.30 uur)
17 sep, 15 okt, 12 nov (16-17 uur)
20 oktober (16-17 uur)
12 september (21-22 uur)
6, 13, 20 september (10-12 uur)
?
?
?
5 september
17, 24 sep, 1, 8 okt (13.45-16.30)
17, 24 sep, 1, 8 okt (13.45-16.30)

Alle contacten gaan verder via:
Gorinchem Beweegt | d.d.ronde@gorinchem.nl | 06 10 33 49 68
Namens het team,
Dhr. Niels Verbaas

leerling
Jasper Troost
Jonathan Frans
Lonne van den Bos
Flint van den Bos
Lonne van den Bos
Robin Willemse
Frans Looijen
Elise Frans
Frans Looijen
Jonathan Frans

Frans Looijen
Lonne van den Bos
Flint van den Bos
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Tijdens de informatieavond:
-

komt u van alles te weten over de groep waarin uw kind zit;
kunt u nader kennis maken met de leerkracht;
kunt u vragen stellen;
kunt u contacten leggen met andere ouders.

We zien u graag op:
Maandag 08 september:
19.00 uur
20.00 uur

Groepen 1 en 2
Groepen 5 en 6

Dinsdag 09 september:
19.00 uur
20.00 uur

Groepen 3 en 4
Groep 7 en 8

De koffie en thee staat klaar | Welkom

