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Adoptie:
In schoolweek 5 hebben we €31,65 opgehaald
voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:

God kan het!
Exodus 14:9-31 en 15:22-25
Bij de rode zee weet niemand hoe het verder moet. Maar God weet het wel. Hij maakt
een pad door het water, zodat het hele volk
veilig naar de overkant kan. Als de reis verder gaat, blijkt dat God het verschil maakt
tussen dood en leven, tussen bitter en zoet.
Regel van de week:

Algemeen
Juf Rowena haar officiële zwangerschapsverlof gaat bijna in. Tot de herfstvakantie zal juf Mirjam haar taken waarnemen. Na de herfstvakantie kunnen we helaas
geen beroep meer doen op juf Mirjam. Tot de voorjaarsvakantie zal juf Nanine
Riemens (niet te verwarren met juf Nanine Muys uit groep 5 en 3) de maandag,
dinsdag en woensdag voor haar rekening gaan nemen. Juf Steffie (uit groep 6) zal
tot het einde van dit schooljaar op de donderdag en de vrijdag les gaan geven aan
groep 4.
Wij willen juf Nanine Muys (groep 5 en 3) van harte feliciteren. Juf Nanine is in
blijde verwachting. Zij is nu 13 weken zwanger. Wanneer de zwangerschap voorspoedig verloopt , dan zal zij rond maart met zwangerschapsverlof gaan. Wij zoeken tijdig naar een waardige vervanger.
De leerkrachten lopen er steeds vaker tegen aan dat leerlingen geen gymspullen
bij zich hebben. Ten eerste is dit vervelend voor het kind zelf, omdat hij dan met
blote voeten moet gymmen (met sokken aan gymmen is gevaarlijk). Daarnaast is
het ook voor de leerkracht erg vervelend. Ten slot willen wij u vragen om leerlingen met lange haren, een haarelastiek mee te geven om het haar in een staart
te kunnen doen tijdens de gymlessen. Vanzelfsprekend moeten sierraden afgedaan worden tijdens de gymles.
Kinderboekenweek:
Afgelopen vrijdag ging de Kinderboekenweek van start op De Tamboerijn. Foto’s
van de opening vindt u op de website en hopelijk deze week in de streekkranten.
De komende weken zullen de kinderen veel werken uit en over boeken.
Tijdens de ‘feestweken’ worden er 3 ‘wedstrijden’ georganiseerd. Hierover leest u
meer in een aparte brief.
Op wo 15 oktober zullen we het project afsluiten met een gezellige avond, waar
wij iedereen van harte voor uitnodigen: vaders, moeders, opa’s, oma’s, broers en
zussen, etc.
Mededelingen uit:
Groep 4:

Kinderen en hun sociale talenten:
Aardig doen!
Activiteiten:
Wo 15/10: Open Huis + Projectavond.
Afwezige Medewerkers:
Ma 06/10: Dhr. N. Verbaas
Di 07/10: Dhr. N. Verbaas (deel v/d ochtend)
Gefeliciteerd:
Do 11/10: Lonne van den Bos (7 jaar)
Wouter Prins (11 jaar)
Vr 12/10: Maxim Mahu (6 jaar)

Groep 8:

- Afgelopen maandag kwam de brandweer bij ons in de klas. Wij
hebben een leerzame ochtend gehad.
- Wij feliciteren Néomie Hol met haar prachtige prestatie bij de
Olympiade. Néomie werd 3de op het individuele onderdeel. Ook
alle andere kinderen die hebben meegedaan willen we bedanken voor hun sportieve prestatie.

Namens het team | Dhr. Niels Verbaas
Foto’s van de week:
De brandweer in de klas (groep 4)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

Woensdag 15 oktober | open huis | Projectavond

