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Adoptie:
In schoolweek 1 hebben we €23,05 opgehaald
voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:

Voor wie zorg ik?
Lucas 9:10-17 en 10:25-37
De vrienden van Jezus denken dat de mensen beter naar huis kunnen gaan om te eten.
Maar Jezus vraagt hen wat ze zelf bij zich
hebben. Vijf broden en twee vissen zijn
meer dan genoeg voor iedereen.
Een man wordt onderweg aangevallen en
beroofd. Een Samaritaan helpt hem.
Regel van de week:

Informatieavond
Vanavond en morgenavond vinden de informatieavonden plaats. Deze zijn
van harte aanbevolen:
o Maandag 08 sept:
19.00 uur:
Groepen 1 en 2
20.00 uur:
Groepen 5 en 6
o Dinsdag 09 sept:
19.00 uur:
Groepen 3 en 4
20.00 uur:
Groepen 7
Tijdens de informatieavond zullen er ook folders uitgedeeld worden. De afwikkeling van eventuele abonnementen dient u zelf voor uw rekening te nemen. Er gaat niets via school.
Mededelingen:
Deze week zal Noa de Boon 4 jaar worden, dit betekent dat zij ook ‘echt’ naar
school mag. We wensen Noa en haar ouders een fijne tijd toe op De Tamboerijn.
Afgelopen week zijn er geen luizen aangetroffen: we starten dit jaar dus luisvrij .
Adoptiekinderen:
Via stichting Woord & Daad adopteert De Tamboerijn 3 kinderen. Iedere maand
maken we geld over naar Woord en Daad, zodat zij deze kinderen kunnen ondersteunen. Eigen verantwoordelijkheid staat hoog in het vaandel bij dit programma.
Zowel de ouders als de kinderen krijgen een uitgebreide uitleg over het sponsorprogramma. In veel gevallen wordt er van ouders ook een kleine bijdrage gevraagd,
zoals bijvoorbeeld het zelf bekostigen van schriften en pennen. Onze bijdrage gaat
naar de betreffende partnerorganisatie. Met dit geld betaalt de partner lesmaterialen, voedsel, (school)kleding en onderwijssalarissen. Ouders, leerkrachten en
schooldirecteuren krijgen geen geld in handen. Hierdoor blijft de geldstroom kort,
helder, overzichtelijk en controleerbaar. Voor veel gezinnen is er vaak onvoldoende
voedsel, daarom zijn de maaltijden op school of internaat van groot belang.

Kinderen en hun sociale talenten:
Ervaringen delen

Per kind betalen we €30,00 per maand. Uw bijdrage is dus van harte welkom om
deze kinderen een toekomst te kunnen schenken.

Activiteiten:
Ma 08/09: Informatieavond
Di 09/09: Informatieavond
Wo 10/09: Overleg Oudercommissie
Di 16/09: Groep 6: koken voor kids
Afwezige Medewerkers:
Do 11/09: vanaf 11.00 uur: Dhr. Niels Verbaas
Gefeliciteerd:
Ma 08/09: Myrthe Carbaat (12 jaar)
Vr 12/09: Noa de Boon (4 jaar)
Za 13/09: Thomas Donker (9 jaar)
Lukas Kämper (10 jaar)
Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

Dit zijn recente foto’s
van twee van onze adoptiekinderen
Mededelingen uit:
Groep 1 en 2: - Wij zijn op zoek naar jongensondergoed voor ‘ongelukjes’.
Groep 3:
- Wij zijn op zoek naar eierdozen.
Namens het team,
Dhr. Niels Verbaas

Ma 08 en di 09 sept: informatieavond

INFORMATIEAVOND
(VOOR OUDERS EN VERZORGERS)

Beste ouders en/of verzorgers,
Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam is Emmeline van Sluis. Sinds 1 juni 2014 ben ik in dienst van Gorinchem
Beweegt waar ik tot de zomervakantie Buurtsportcoach Tanja Pijleman heb ondersteund. Tot januari 2015 zal ik haar
taken volledig over gaan nemen in verband met haar zwangerschapsverlof. Als nieuwe Buurtsportcoach van de binnenstad help ik u graag! Voor vragen, opmerkingen en/of ideeën kunt u altijd contact met mij opnemen.
Daarnaast zal ik aanwezig zijn op het Sportpunt en bij het Gorcum Street Soccer in de binnenstad. Het Sportpunt is
een ideale plek voor kinderen om gratis deel te nemen aan tal van leuke en gezellige sport en spelactiviteiten. Ook bij
het voetbaluur is iedereen (vanaf 10 jaar) van harte welkom!
Waar:
Wanneer:

Gymzaal ’t Heerenlaantje
Dinsdag
Sport en Spel
Sport en Spel
Woensdag Gorcum Street Soccer
In samenwerking met The Mall Centrum

15.00 – 16.00 (groep 1 t/m 4)
16.00 – 17.00 (groep 5 t/m 8)
15.00 – 16.30 (vanaf 10 jaar)

Hopelijk tot dan!
Met vriendelijke groet,
Emmeline van Sluis
Gorinchem Beweegt
Buurtsportcoach Binnenstad
T: 0183 659 425 / 06 537 501 55
E: e.v.sluis@gorinchem.nl
www.gorinchembeweegt.nl
Volg ons ook op Facebook en Twitter!
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