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Adoptie:
In schoolweek 2 hebben we €19,85 opgehaald
voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:

Goed gekozen
Lucas 14:15-24 en 15:11-32
Een man geeft een feest en nodigt heel veel
gasten uit. Maar ze hebben allemaal wat
anders. Daarom besluit hij de arme mensen
uit de straten van de stad uit te nodigen. Zo
wordt het toch nog feest!
Ook het tweede verhaal eindigt met een
feest, omdat de verloren zoon weer thuis is.
Regel van de week:

Algemeen
Afgelopen week vonden de informatieavonden plaats. Het was fijn dat veel
ouders bij deze avonden aanwezig waren. Mocht u niet in de gelegenheid zijn
geweest, maar heeft u toch nog vragen dan nodigen wij u van harte uit om
even bij de leerkracht langs te gaan.
Mededelingen:
Wilt u het rapport van uw kind (ondertekend) weer inleveren op school?
Steeds meer kinderen komen op de fiets. Wij willen u vragen om uw kind alleen op de fiets te laten komen als het echt noodzakelijk is (bijv. door de afstand)..
Daarnaast willen wij u vriendelijk vragen om uw fiets zo weg te zetten dat de
mensen met kinderwagens e.d. uw fiets kunnen passeren (ook aan de voorkant van de school).

Mededelingen uit:
Groep 1:

Groep 2:

- Zijn er nog (groot)ouders die op woensdag en vrijdagochtend kunnen helpen bij de spelletjes (08.30-09.00 uur)?
- Voor het knutselen zoeken wij lege Mona-pudding-bakjes.
- Wie kan ons helpen aan tijdschriften (Libelle, Margriet)?

Groep 1 en 2: - Wij zijn gestart met sociale vaardigheden. De komende
week staat de les “om de beurt praten” centraal. Hierbij gebruiken we het ‘praatstokje’.
Groep 6:

Kinderen en hun sociale talenten:
Ervaringen delen
Activiteiten:
Di 16/09: Groep 6: koken voor kids
Afwezige Medewerkers:
Ma 15/09: Juf Rowena Tromp (ziek)
Do 18/09: Dhr. Niels Verbaas

- Op dinsdagochtend 16 september krijgen wij een workshop:
koken voor kids. Deze workshop duurt de hele ochtend, om
12.00 uur hopen wij weer terug te zijn op school.

Namens het team,
Dhr. Niels Verbaas

Foto van de week:
Groep 1 en 2: Tim & Toos – les 1 – ‘om de beurt praten’ (sociale vaardigheden)

Gefeliciteerd:
Di 16/09: A'isha de Graaf (7 jaar)
Do 18/09: Daan van der Eijk (8 jaar)
Za 20/09: Daan de Jong (4 jaar)
Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!
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