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Adoptie:
In schoolweek 7 en 8 hebben we € 61,35 opgehaald voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:

Wat een puinhoop!
(Jeremia 13, 18, 19)
Jeremia maakt met voorwerpen duidelijk wat
er aan de hand is. Een linnen gordel die helemaal verweerd is, een kruik die in stukken
valt: dat lijkt op de puinhoop die in het land is
ontstaan. God lijkt op een pottenbakker, die
net zo lang kneedt tot het goed is. En als het
niet goed is, begint hij opnieuw.
Regel van de week:

Kinderen en hun sociale talenten:
Aardig doen!
Activiteiten:
Wo 05/11: Nationaal schoolontbijt
Wo 12/11: Groep 1 en 2 gymt in de sportzaal
aan het Heerenlaantje
Afwezige Medewerkers:
Do 06/11: Dhr. Niels Verbaas
Vr 07/11: Dhr. Niels Verbaas
Do 13/11: Juf Margret
Gefeliciteerd:
Ma 03/11: Benthe Slaats (5 jaar)
Vr 07/11: Lara van der Brugge (10 jaar)
Jonathan Frans (7 jaar)
Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

Lief en leed:
Het dochtertje van juf Annemiek (groep 6) ligt in het ziekenhuis. Het lijkt gelukkig allemaal mee te vallen, toch willen ze haar ter observatie in het ziekenhuis houden.
Totdat het beter gaat met haar dochter neemt juf Annemiek zorgverlof op. In groep 4
vervangt juf Nanine Riemens de groep 4 op donderdag en vrijdag. In groep 6 neemt juf
Steffie de vervanging op zich. Wij wensen juf Annemiek en haar familie veel sterkte en
beterschap.
Zelf begin ik weer wat op te knappen. Het gaat met langzame stapjes en ik moet goed
luisteren naar mijn lichaam. Bij de operatie hebben ze voor de begrippen van een blinde darmontsteking een ‘grote’ wond moeten maken van ongeveer 10 cm. Deze wond
heeft tijd nodig om te helen (vooral van binnen).
Schoolontbijt:
Aanstaande woensdag doet onze school weer mee aan het Nationaal schoolontbijt.
Dit is twee dagen eerder dan in het jaarrooster staat. Helaas hebben wij niet onze dag
van voorkeur toegewezen gekregen.
Vanwege het schoolontbijt, zullen de kinderen van groep 1 en 2 een week later
starten in de sportzaal! Zij worden dus woensdag 5 november gewoon op school
verwacht!
Als (bijna) gezonde school willen wij het belang van goed ontbijten onderstrepen. Het
voedingscentrum zegt hierover het volgende:
Je kind heeft een gezond ontbijtje nodig om weer goed te kunnen starten. Tussen het
avondeten van de dag ervoor en het ontbijt kan 12 uur of meer zitten. Het eten dan is dan
al helemaal verteerd.
Een ontbijt in de maag brengt de spijsvertering op gang. Het levert energie voor de benodigde concentratie op school. Bovendien krijgt je kind in de loop van de ochtend minder
trek in iets tussendoor.
In de bijlage vindt u meer informatie over het schoolontbijt.
Open huis / presentatieavond Kinderboekenweek:
Helaas heb ik deze avond zelf niet bij kunnen wonen, maar van de leerkrachten heb ik
begrepen dat het weer een groot succes was. Er was veel belangstelling en de avond is
dan ook goed bezocht, zowel door familieleden als andere belangstellenden. Iedereen
bedankt voor zijn/haar komst. Hopelijk heeft u een leuke avond gehad.
Tijdens de ‘school voorleeskampioenschappen’ is Dante Watkins (groep 8) uitgeroepen tot school voorleeskampioen 2014. Dante van harte gefeliciteerd.
Algemeen:
Nog niet alle rapporten zijn ondertekend ingeleverd op school. Wilt u deze alstublieft
zo snel mogelijk inleveren.
Bij de herfst hoort ook weer bladeroverlast. Ondanks dat het
een mooi gezicht is, een plein vol bladeren, bij regen of vorst
aan de grond kan het ook gevaarlijk zijn i.v.m. gladheid. Normaal pak ik regelmatig zelf de bezem en zorg ik voor een
‘schoon’ plein. Helaas mag ik met mijn buikwond nog niet te
veel kracht zetten. Mocht u tijd overhebben en de school willen
helpen dan is het erg fijn als u (een stuk van) het plein bladervrij
zou willen maken. Wij beschikken over goede bezems en
eventueel ook over een bladblazer. Alvast bedankt!
Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

Woensdag 5 november – nationaal schoolontbijt

