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Adoptie:
In schoolweek 3 hebben we €23,32 opgehaald
voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:

Dat kan niet!
Exodus 2:1-10 en 3:1-12
De farao van Egypte wil dat er een eind
komt aan de groei van het Hebreeuwse volk.
Kan hij dat zomaar beslissen? Een vrouw
legt een mandje in het riet, een kind wordt
gered. God kondigt aan dat hij zijn volk zal
redden.
Regel van de week:

Algemeen
Deze week is het de nationale week ‘tegen pesten’. Hier zullen we ook bij ons
op school extra aandacht aan besteden. Wilt u als ouder deze week ook extra
alert zijn en eventuele signalen die u opvangt aan ons doorgeven.
De regel van deze week is niet voor niets: Pesten … pikken we niet.
Juf Rowena Tromp is vervroegd met zwangerschapsverlof gegaan. Op aanraden van de verloskundige heeft zij per direct haar werkzaamheden neergelegd. Wij wensen haar veel rust en hopen dat ze kan genieten van de laatste
weken van haar zwangerschap.
Juf Mirjam van Genderen zal haar taken in ieder geval tot de herfstvakantie
op zich nemen. Ik ben erg blij dat wij dit op korte termijn hebben kunnen regelen.
Juf Rowena zal nog zorg dragen voor een goede overdracht, het is dus mogelijk dat u haar nog een keer binnen de schoolmuren aantreft.
Mededelingen:
Binnenkort gaat de nationale Kinderboekenweek weer van start. Het thema
van dit jaar is FEEST. Bij feest denken veel kinderen aan snoep, koek, taart,
chips en veel lekkere dingen. Wij willen het dit jaar echter over een andere
boeg gooien. Wij willen laten zien dat feestvieren ook op een gezonde manier
kan.
Als school zijn wij alle op alles aan het zetten om een Gezonde school te worden.. Wij hopen dan ook van harte dat wij u over een aantal maanden kunnen
laten weten dat wij een gecertificeerde Gezonde School zijn. Hierover zult u
de komende weken meer lezen in de nieuwsbrief.
Naast gezond feesten, zal er natuurlijk ook veel nadruk liggen op het plezier
van lezen. Op wo 15 oktober zullen we het project afsluiten met een gezellige
avond, waar wij iedereen van harte voor uitnodigen.

Kinderen en hun sociale talenten:
Ervaringen delen
Activiteiten:
Di 30/09: Studiemiddag. Alle kinderen zijn
vanaf 12.00 uur vrij
Wo 01/10: Groep en 1 & 2: Gymnastiek aan het
Heerenlaantje.
Vr 03/10: Dag van de leraar.
Wo 15/10: Open Huis + Projectavond.
Afwezige Medewerkers:
Voor zover bekend niemand
Gefeliciteerd:
Di 23/09: Rik de Visser (9 jaar)
Za 27/09: Sanne van Harten (8 jaar)
Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

Mededelingen uit:
Groep 2:

- Welke ouder kan ons op maandag-, dinsdag- of donderdagmiddag helpen met computeren van 14.00-15.00 uur?
(Eventueel om de week).

Groep 1 en 2: - Op woensdag 1 oktober willen wij weer om 8.30 uur starten
in de gymzaal aan het Heerenlaantje.
Groep 3:

- Wij zijn op zoek naar zwarte sokken, Pringles-bussen, lege
wasmiddelflessen en verkleedkleren/masker van een leeuw.

Groep 7/8:

- Op vrijdagavond 3 oktober organiseert atletiekvereniging
‘Typhoon’ de schoololympiade. De kinderen kunnen zich alleen deze week nog opgeven. De schoololympiade wordt
gehouden van 18.00 tot ± 21.00 uur.
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Dinsdagmiddag 30 september is er een studiemiddag voor de leerkrachten.
ALLE KINDEREN ZIJN DAN VANAF 12.00 UUR VRIJ!

