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Project Kerk-School-Gezin
In de week van maandag 22 t/m zondag 28 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: “Een nieuwe
start?”, verhalen over Noach.
Alle ouders en kinderen zijn van harte
uitgenodigd om de week af te sluiten in
de kerk op zondag 28 januari om 9.30
uur. U bent welkom in de
Baptistengemeente, Dwarsdiep 9, of in
de Protestantse gemeente, Kerklaan 1.
Het goede doel is dit jaar: “Huizenbouw in Bangladesh”. Met dit project
van Woord en Daad helpen we bij het bouwen van betaalbare huizen
met goede water- en sanitaire voorzieningen. Met elke twee euro
dragen we een steen bij voor een nieuwe woning.
De kinderen krijgen op de eerste maandag van het project een
klussenpotje mee naar huis. We hopen dat de kinderen tijdens de
projectweek aan de slag gaan en de maandag daarop met een
gevuld potje weer op school komen.

Agenda
22-01 t/m 28-01 Project KerkSchool-Gezin
22-01 Podiumplan groep 3/4/5
10.00 uur in “De Poolster”.
23-01 Mieke komt dansen met
groep 1/2
23-01 Juf Albertine ’s middags
afwezig. Juf Elly groep 3/4/5
28-01 Kerkdienst KSG 9.30 uur
29-01 t/m 02-02 Toetsweek
06-02 Juf Pauline directieoverleg,
juf Rona groep 6/7/8
08-02 Studiedag team, kinderen
vrij

Schooltijden
Uw oudste kind krijgt vandaag de enquête over schooltijden mee naar
huis. We hopen dat voor 25 januari alle formulieren weer op school terug
zijn. Ouders met alleen een kind in groep 8 ontvangen geen
enquêteformulier.

Fusie
Per 1 januari 2018 zijn we officieel
onderdeel van CKC Drenthe,
toonaangevend in onderwijs en
kinderopvang. De stichting
Christelijke Kind Centra Drenthe
heeft 31 scholen verdeeld over 6
gemeenten en heeft 5151
leerlingen. Samen delen we onze kennis, maken we gebruik van
financieel voordeel en bieden we personeel meer mogelijkheden. U zult
hier op school niet erg veel van merken.
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Verjaardagen
23-01 Sven uit groep 5
01-02 Anna groep 6
01-02 Lotte uit groep 6
01-02 Jesse uit groep 5

De kinderen krijgen vandaag een presentje, een bal, mee naar huis
vanwege de start van CKC Drenthe. Tip: blaas eerst de grote bal op en
daarna het poppetje (via het aparte ventieltje). Het poppetje is vrij
kwetsbaar, blaas hem (of haar) dus niet te hard op.

Bijbelrooster
22 t/m 26 januari 2018
Verhalen over Noach
29 januari t/m 2 februari 2018
Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:13-17
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 1 februari.

Kleuternieuws

Met vriendelijke groet namens het team,

Letterkoffer: Lisa
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