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Adoptie:
In schoolweek 9 hebben we € 26,90 opgehaald
voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:

Wat een puinhoop!
(Jeremia 20 & 21 )
De mensen vinden het niet leuk wat Jeremia
allemaal zegt. Ze willen dat hij zijn mond
houdt. Hij wordt uitgelachen en zelfs gevangen gezet. Maar toch gaat hij door.
Een tijdje later weet de koning niet meer wat
hij moet doen. Ineens besluit hij dat Jeremia
hem maar moet helpen. Kan Jeremia niet
even aan God vragen om te hulp te komen?
Maar zo makkelijk gaat het niet. Er moet
echt iets veranderen in het land.
Regel van de week:

Algemeen:

Deze week wordt Tijn van Eeden vier jaar, wat betekent dat hij ook ‘fulltime’
naar school mag. Wij heten Tijn van harte welkom bij ons op school. Lars
Luchtmeijer draait ondertussen al weer enkele weken mee in groep 5. Ook
Lars en zijn ouders heten we van harte welkom bij ons op school. Wij wensen
zowel Tijn als Lars, een fijne tijd op De Tamboerijn.
Afgelopen woensdag hebben we mogen genieten van het Nationaal Schoolontbijt. De pakketten zijn beschikbaar gesteld door de Plusmarkt. Aangezien
het pakket dit jaar heel sober was, hebben we op het laatste moment toch
besloten om ook zoetigheid aan het ontbijt toe te voegen. Hier hebben wij
voor gekozen omdat wij het belang van goed ontbijten boven het belang van
een gezond ontbijt hebben geplaatst.
Via deze weg willen wij de OC-leden weer bedanken voor hun inzet bij het Nationaal Schoolontbijt.
Het dochtertje van juf Annemiek is weer thuis uit het ziekenhuis. Wij wensen
haar een voorspoedig herstel.
Deze week ontvangt u een uitnodiging voor het eerste leerkrachtoudergesprek van dit schooljaar. Hierbij zal ook een korte vragenlijst zitten
over uw kind. Graag willen wij u vragen dit ingevuld weer in te leveren op
school. Op deze manier willen wij nog meer inhoud geven aan de gesprekken.
Denkt u aan het inleveren van het rapport?
Sinterklaasfeest
In de media is er veel aandacht voor dit kinderfeest. De discussie of de pieten
nu wel of niet zwart mogen zijn, volgen wij dan ook op de voet. Uiteraard willen wij als school niet discrimineren, maar zien wij zwarte piet als iemand die
door de schoorsteen komt. Hierdoor is hij zwart geworden. Als lijn voor het
grote feest volgen wij ook dit jaar weer het Sinterklaasjournaal. Het is voor
ons afwachten welke lijn er daarin gevolgd wordt.

Kinderen en hun sociale talenten:
Samen spelen/werken!
Activiteiten:
Wo 12/11: Groep 1 en 2 gymt in de sportzaal
aan het Heerenlaantje
Wo 12/11: OC-overleg

Mededelingen uit:
Groep 1 en 2: - Aanstaande woensdag zullen wij de dag weer starten met
een gymnastiekles in de sportzaal aan het Heerenlaantje.
Wij willen u vriendelijk vragen uw kind hierom 8.30 uur te
brengen.
Groep 2:

- Woensdag aanstaande nemen wij afscheid van juf Nathalie.
Zij is klaar met haar opleiding. Wij bedanken juf Nathalie
voor haar inzet.

Groep 3:

- Wie kan ons helpen bij een les handvaardigheid: borduren?
De les staat gepland op 17 november vanaf 14.00 uur?

Afwezige Medewerkers:
Do 13/11: Juf Margret
Gefeliciteerd:
Wo 12/11: Tijn van Eeden (4 jaar)
Vr 14/11: Isis Boer (7 jaar)
Za 15/11: Jessey van Horssen (12 jaar)
Zo 16/11: Jasper van Rijsbergen (7 jaar)

Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!
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