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Agenda

Sportmorgen
Op vrijdagmorgen 29 september organiseren wij voor alle kinderen een
sportmorgen in “de Splitting”.
Alle kinderen worden die morgen in sportkleding om 9.00 uur in ‘de
Splitting” verwacht. Mocht het vervoer naar de sporthal problemen
opleveren, laat het dan even weten. De morgen duurt tot 11.30 uur. De
kinderen moeten zelf iets te eten en te drinken meenemen voor in de
pauze. Ouders die willen komen kijken zijn welkom om vanaf de tribune
zoon- of dochterlief aan te moedigen. Alle kinderen zijn ’s middags vrij.
Er hebben zich nog niet voldoende hulpouders gemeld!

Kinderboekenweek
Van 4 t/m 15 oktober is de jaarlijkse kinderboekenweek. We hebben dit
jaar gekozen voor het thema van de christelijke kinderboekenmaand:

26-09 juf Pauline afwezig i.v.m.
directieoverleg, juf Rona groep
6/7/8
27-09 start kinderpostzegels
28-09 Leerlingenraad
29-09 Sportmorgen, kinderen
’s middags vrij.
03-10 Mieke komt dansen met
groep 1/2
04-10 Opening
Kinderboekenweek 8.30 uur
05-10 Kinderen vrij i.v.m.
landelijke acties basisonderwijs

Omdat wij lezen belangrijk vinden en vooral ook leuk, besteden we veel
aandacht aan de kinderboekenweek. Op woensdag 4 oktober willen
we de start van de kinderboekenweek een feestelijk tintje geven. Alle
ouders en kinderen zijn uitgenodigd om samen in het lokaal van groep
6/7/8 de opening van de kinderboekenweek te vieren. We beginnen
om 8.30 uur.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseren we voor alle kinderen een
voorleeswedstrijd. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Maandaggeld
We hebben vorig schooljaar gespaard voor “Woord en daad”, zaaizaad
voor boeren in Oeganda. We hebben € 106,47 bij elkaar gespaard.
Dit jaar hebben we gekozen voor Mission Aviaton Fellowship, afgekort
MAF. Deze organisatie vliegt al 60 jaar in meer dan 30 landen om
mensenlevens te redden met ambulancevluchten. Ook helpen ze
armoede bestrijden en brengen ze artsen en medicijnen naar de
vluchtelingenkampen in o.a. Zuid Soedan en Oeganda.
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19-10 Ouderavond 19.30 uur

Verjaardagen
30-09 Arianne uit groep 8

Wij doen mee met de brandstofspaaractie. Voor elke euro kan een liter
brandstof aangeschaft worden en mag er een sticker geplakt worden
op de jerrycan.

Oud papier
Het oud papier heeft in de maanden juli en augustus € 264,13
opgebracht. Dank aan de lopers!

Overblijven
Steeds meer kinderen maken van de mogelijkheid gebruik om tussen de
middag op school te eten. Elske, Aaltsje en Sandra zorgen op maandag,
dinsdag en donderdag voor opvang en op vrijdag is Anniek, onze
onderwijsassistente, bij de overblijvers.
Bij afwezigheid van één van onze vaste krachten is het soms lastig om
vervanging te vinden. Daarom zijn we op zoek naar iemand die ons
overblijfteam wil komen versterken en in geval van nood in wil springen.

Welkom
Een hartelijk welkom voor Emma Oostrom. Emma is de gelederen komen
versterken in groep 5. We hopen dat je je snel thuis zult voelen bij ons op
school!

Ouderavond
Op 19 oktober organiseren we een
ouderavond over schooltijden. Mevrouw
Hennie Hallink van “Ouders van waarde” zal de
avond leiden.
De avond zal een combinatie zijn van
informatie: Wat is er allemaal mogelijk op het
gebied van schooltijden en wat zijn de voor- en
nadelen van de verschillende modellen, en
uitwisselen: Wat zijn de ervaringen, ideeën en
wensen van ouders en teamleden.
Vanaf 19.30 is er koffie en we willen graag om 20.00 uur beginnen.

Bijbelrooster
25 t/m 29 september 2017
Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24
2 t/m 6 oktober 2017
Jakob wil weg, Genesis 30:25-36
Takken in het water, Genesis 30:37-43
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 4 oktober.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Groep 6/7/8 op de foto met burgemeester
Seton

Kleuternieuws
Letterkoffer: Sebastian
Letter: H
Thema: Herfst
Op woensdagavond 27
september is er een
schoonmaakavond in groep 1/2
Wie wil helpen?
Aanvang 19.00 uur

