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MAF
We sparen dit schooljaar voor de MAF, Mission Aviation Fellowship. U
heeft middels een ouderbrief informatie gekregen over het werk van de
MAF. Op dinsdagmiddag 7 november komt Dirk Knopper, vrijwilliger bij
de MAF, de kinderen het een en ander vertellen over het werk van deze
stichting.

Groep 2
Vanaf dinsdag 14 november gaan de kinderen van groep 2 elke
dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur naar juf Albertine. Zij gaat met
de kinderen aan de slag met letters en woorden, met hakken en
plakken, met rijmen, met tellen, kortom met alle vaardigheden die de
kinderen in groep 3 nodig hebben. We hebben de afgelopen jaren
gemerkt dat dit uurtje in de week heel effectief is.
De kinderen van groep 3/4/5 gaan op dat moment met juf Pauline naar
“De Splitting”. De kinderen krijgen gymles van meester Stefan.

10-minutenavond

Agenda
19-10 Ouderavond 19.30 uur
20-10 Fietskeuring groep 5 t/m 8
23 t/m 27-10 Herfstvakantie
31-10 juf Pauline directieoverleg,
juf Rona groep 6/7/8
07-11 Gastles MAF
11-11 Oud papier
15-11 Podiumplan groep 1/2
16-11 10-minutenavond
17-10 Groep 6/7/8 naar de bieb,
schrijversbezoek, 10.00 uur

Op 16 november is de eerste 10-minutenavond. Als u met de leerkracht
van uw kind(eren) wilt spreken, kunt u zich opgeven. In tegenstelling tot
de 10-minutenavonden in januari en juli, naar aanleiding van het
rapport, is deze avond facultatief: u krijgt alleen een uitnodiging als u
zich opgeeft of wanneer de leerkracht u graag wil spreken.

Privacy
In verband met veranderde wetgeving omtrent privacy zijn wij als school
verplicht om expliciet toestemming te vragen aan ouders om gebruik te
mogen maken van beeldmateriaal van de kinderen. Uw kind(eren)
krijgen vandaag een toestemmingsformulier mee naar huis. We hopen
dat u de strook ingevuld mee terug naar school geeft.

Overblijven
We zijn nog steeds op zoek naar iemand die ons overblijfteam wil komen
versterken en in geval van nood in wil springen.
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Racelezen in groep 3/4/5

Bijbelrooster
30 oktober t/m 3 november 2017
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6
6 t/m 10 november 2017
De vrouw van Potifar, Genesis 39:6-20
De schenker en de bakker, Genesis 39:20-40:23
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 9 november.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst

Een goede herfstvakantie toegewenst!
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Rienk, onze voorleeskampioen

Kleuternieuws
Letterkoffer: Joris
Letter: L
Thema: Sint Maarten/Lampion

