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Kerk-School-Gezin
In de week van maandag 21 tot en met zondag 27 januari organiseren
wij, in samenwerking met “De Klister”, de Baptistengemeente en de
Protestantse gemeente ons jaarlijkse project Kerk-School-Gezin.
Het thema is dit jaar: “Verloren? Gevonden!”, verhalen uit de bijbel over
de parel, de verloren zoon, het verloren schaap en het verloren muntje.
Het goede doel is dit jaar: “Wow, Water”, schoon water dicht bij huis in
Oeganda. Een project van Tear. (www.tear.nl)
Op vrijdagmorgen 18 januari om komt een medewerker van Tear de
kinderen vertellen over het goede doel.

Actie goede doel
We organiseren dit jaar een proeverijmarkt om geld in te zamelen voor
het goede doel. Het is de bedoeling dat er thuis hapjes worden
gemaakt, die we dan op school voor een klein prijsje verkopen. Vanaf
maandag 21 januari hangt er in de hal een intekenlijst, zodat we kunnen
zorgen voor wat variatie in het aanbod.
Op donderdagmiddag 24 januari van 16.30 tot 17.30 kunt u dan gezellig
met de kinderen op school komen eten.
Alle ouders en kinderen zijn van harte uitgenodigd om de week af te
sluiten in de kerk op zondag 27 januari. U bent welkom in de Baptisten
gemeente, Dwarsdiep 9, of in de Protestantse gemeente, Kerklaan 1.
Beide diensten beginnen om 9.30 uur.

Agenda
17-01 Jacqueline ’s middags IBoverleg, Pauline groep 6/7/8
21-01 t/m 29-01 Projectweek KerkSchool-Gezin
22-01 Pauline directieoverleg. Juf
Rieki Over groep 6/7/8
22-01 Mieke komt dansen met
groep 1/2
25-01 Voorleesontbijt groep 1/2
27-01 Kerkdienst Kerk-SchoolGezin
28-01 t/m 01-02 Toetsweek
07-02 Studiedag team, kinderen
vrij
09-02 Oud papier
13-02 Open dag

Verjaardagen
Ouderbijdrage
Nog niet alle ouders hebben de ouderbijdrage voor dit schooljaar
betaald. U kunt de bijdrage overmaken op NL 52 RABO 0311 2085 84.

Toetsweek
In de week van 28 januari t/m 1 februari nemen we bij de kinderen van
groep 3 t/m 8 de Cito-toetsen af. Omdat het vanuit de overheid niet
meer verplicht is om ook bij kleuters deze toetsen af te nemen, hebben
we besloten “Taal voor kleuters” en “Rekenen voor kleuters” niet meer bij
alle kinderen af te nemen, maar slechts individueel als er vragen zijn
over de ontwikkeling van een kind. Uiteraard blijven we de ontwikkeling
van de kinderen in groep 1 en 2 nauwgezet volgen. Dit doen we door
middel van de observatielijsten die horen bij het digikeuzebord.
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23-01 Sven uit groep 6

Open dag
Op woensdag 13 februari organiseert CKC Drenthe een open dag voor
al haar scholen. Iedereen is op deze morgen welkom op school van
10.00 tot 11.30 uur om de school een keer “in bedrijf” te zien.

Nationale voorleesdagen
In het kader van de Nationale Voorleesdagen organiseren we voor de
kinderen van groep 1 en 2 op vrijdagmorgen 25 januari een
voorleesontbijt. Is er misschien een ouder die het leuk vindt om tijdens
het ontbijt voor te lezen? Juf Nelleke zorgt voor een lekker ontbijtje.

Bijbelrooster
Verhalen rond het thema “Verloren? Gevonden!
28 jan. t/m 1 feb. 2019
De eerste leerlingen, Johannes 1:35-43
Jezus weet wie Natanaël is, Johannes 1:44-52
De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 31 januari.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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