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Nieuwsbrief

jaargang 2, nr. 4

Beste lezer,
Met Kind op Maandag gaan we terug naar het begin van de Bijbel, Genesis: de verhalen over Jacob
zijn verhalen van God met zijn volk. We leren hoe God naar zijn mensen omziet en hen verder op weg
helpt. Zo mogen wij ook elkaar op weg helpen. We kunnen er het volgende liedje van zingen:

We bidden, we zingen, we komen hier samen
Vertellen, ontdekken de grote verhalen:
Dat God van ons houdt, dat Hij bij ons wil zijn.
Hij lacht als je vrolijk bent, dat vindt Hij fijn.
En ben je verdrietig, dan voelt Hij je pijn!
(uit Doe je mee?: In de kring)

Hartelijke Groet, Andra van Hofwegen

Leerlingen
De onderstaande leerlingen volgen de
mediatorentraining in het kader van De
Vreedzame School:
Thirza Davidis, Matthijs Tang, Lana Versluis, Fien
van Eeden, Hannah de Groot, Thorsten
Parent, Hannah Foppen, Christy van Diejen, Niene
Wijnstra, Lonne van den Bos, Jonathan Frans,
Milan Keinemans.

Voor de zomervakantie was al melding
gemaakt van de terugkeer van de familie Van
Kapel, maar voor de volledigheid hier nog even
de namen en groepen waarin deze leerlingen
nu geplaatst zijn:
Huub in groep 8, Storm in groep 7, Bink in
groep 4 en Elvis in groep 2. Welkom op De
Tamboerijn!
Personeel
Meester Boudewijn vervangt juf Steffie op
maandagmiddag als er mediatorentraining is.
(18-09, 25-09 en 02-10).
Op 29 september is meester Leo afwezig i.v.m.
het huwelijk van zijn dochter. Meester
Boudewijn zal hem vervangen.
Juf Marjan Zwart is volgende maand 25 jaar in
het onderwijs werkzaam Van harte
gefeliciteerd juf!
Professionalisering
Tijdens de studiemiddag op 21 september
hebben de leerkrachten nascholing gekregen
over het interpreteren van de scoringslijsten
van ZIEN!, betreffende de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen.
In de voortgangsgesprekken van november
komt dit ter sprake.

Zuinig op je omgeving
In het kader van duurzaamheid kunnen op
school lege batterijen
worden ingeleverd. De
school ontvangt
hiervoor spaarpunten
waarmee we artikelen
kunnen bestellen. De
batterijenton is deze
maand geleegd en kan dus opnieuw gevuld
worden! Alleen met batterijen natuurlijk, het is
geen prullenbak.
Goede Doelen/ week v.d. eenzaamheid
Gorinchem Beweegt heeft ons vanuit de
gemeente benaderd om mee te werken aan
een actie voor het Inloophuis ‘Uitzicht’. Dit zal
gebeuren in de vorm van een sponsorloop.
Inloophuis ‘Uitzicht’ is gevestigd in de
Krijtstraat, dus eigenlijk zo goed als onze
‘buren’. Het inloophuis is bedoeld als veilige,
laagdrempelige plek tegen de eenzaamheid,
waar mensen die eenzaam zijn even een
ontmoeting kunnen hebben met anderen: een
kopje koffie drinken, een praatje maken en
daarna gesterkt weer verder. Dit draait
volledig op vrijwilligers en is afhankelijk van
giften en sponsors. Het inloophuis is opgezet
in samenwerking met de Voedselbank. De
plaatselijke kerken ondersteunen dit initiatief.
Eenzaamheid is helaas een wezenlijk
onderdeel van onze samenleving. Later meer
over de sponsorloop, die gepland staat in de
laatste week van oktober; gymjuf Myrthe (van
vorig jaar) zal de organisatie op zich nemen.
Neem vast een kijkje op:
http://www.inloophuisuitzicht.nl/
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Muziekles op school
De eerste AMV- lessen hebben inmiddels
plaatsgevonden. Er zijn 10 deelnemers die
enthousiast meedoen.

jaargang 2, nr. 4
In het KOEL-weekend staat de oude
afluisterapparatuur weer opgesteld en kun je
zelf luisteren, berichten coderen en ontcijferen.
Jullie zijn daarbij van harte welkom bij het
gebouw de Luisterpost aan de Vijfde Uitgang.

Werkgroep Vesting Gorinchem

Woord & Daad opbrengst
In de afgelopen weken hebben de kinderen in
totaal € 34,29 meegebracht voor het
adoptieproject. Dankuwel!
www.woordendaad.nl/sponsoreenkind

Kind op Maandag
De verhalen gaan in deze periode over Jacob

(uit Genesis).

Activiteiten
25-09 2e mediatorentraining
26-09 LR foto
27-09 MR
28-09 wethouder op school
29-09 LR bezoekt Inloophuis Uitzicht
04-10 studiedag Logos (leerlingen vrij)
05-10 Dag van de Leraar
05-10 staking basisonderwijs (leerlingen vrij)
06-10 feest juf Marjan 25 jaar onderwijs
06-10 volgende nieuwsbrief
Sponsorwandeling Altena Rond
U kunt deze actie voor juf Rowena sponsoren
via onderstaande website:
https://acties.pinkribbon.nl/actie/wim-tukker

De Vreedzame School
Thema blok 2: We lossen conflicten zelf op!

6 oktober
Mediatoren in training

Gezonde School
Denk u eraan op dinsdag en donderdag fruit
mee te geven voor het pauzehapje?
W&T (Wetenschap en Technologie)

Aan alle bovenbouwleerlingen van de
Gorinchemse basisscholen:

Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober
2017 is het KOEL weekend in Gorinchem:
Koude Oorlog Elektronische Luisterpost.

25 jaar juf!
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