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Actie basisonderwijs
Morgen is de school dicht vanwege de landelijke acties in het
basisonderwijs. We hebben er als team voor gekozen om solidair te zijn
en daarom geven we op 5 oktober geen les, maar doen we andere
werkzaamheden. Ook wij vinden het belangrijk dat het beroep van
leraar aantrekkelijk blijft, zodat we met plezier ons mooie vak kunnen
blijven uitoefenen.

Kinderboekenweek
Van 4 t/m 15 oktober is de jaarlijkse kinderboekenweek. We hebben dit
jaar gekozen voor het thema van de christelijke kinderboekenmaand
“Bibbers in je buik”.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseren we voor alle kinderen een
voorleeswedstrijd. De voorrondes vinden plaats in de groepen. Uit elke
groep mogen 2 of 3 kinderen meedoen aan de grote finale op
donderdag 12 oktober. We beginnen om 13.00 uur en ouders zijn ook
van harte welkom.

Ouderbijdrage
Wilt u voor dit schooljaar de ouderbijdrage overmaken?
voor 1 kind:
€ 27,voor 2 kinderen: € 50,voor 3 kinderen : € 68,voor 4 kinderen : € 85,U kunt het bedrag overmaken op: bankrekeningnummer:
NL52 RABO 03112 08 584. ‘Schoolfonds School 59 Nieuw-Buinen’.

Techniek
Van de mooie opbrengst van de kerstactie hebben we diverse techniek
materialen kunnen aanschaffen. Voor de kleuters constructiemateriaal
waar een knikkerbaan van gebouwd kan worden en voor de kinderen
van groep 3 t/m 8 Knex, een Ozobot-robot en constructiemateriaal op
zonne-energie.

Sportfeest
Meester Stefan organiseert op woensdagmiddag 18 oktober een
sportfeest in de gymzaal van school 75, speciaal voor de kinderen van
School 75 en School 59. Meer info over aanvangstijden volgt.
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Agenda
05-10 Kinderen vrij i.v.m.
landelijke acties basisonderwijs
12-10 Mieke komt dansen met
groep 3/4/5
12-10 MR-vergadering 20.00 uur
14-10 Oud papier, Sebastiaan
de Haan en Harry Kruit
17-10 juf Albertine ’s middags
afwezig, juf Elly groep 3/4/5
18-10 Sportfeest
19-10 Mieke komt dansen met
groep 6/7/8
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

Stenen
Al geruime tijd ligt er een hoop stenen op de parkeerplaats tegenover
de school. Niemand weet wie de eigenaar is van dit materiaal. Wellicht
is er een ouder die de stenen goed kan gebruiken!

Overblijven
We zijn nog steeds op zoek naar iemand die ons overblijfteam wil komen
versterken en in geval van nood in wil springen.

Podiumplan
Het podiumplan bestaat 25 jaar. Om dit te vieren krijgen alle kinderen,
van de gemeente Borger-Odoorn, een cadeautje in de vorm van een
zaklampje. De school mag dit schooljaar € 750,00 besteden aan een
culturele activiteit.

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.
We hopen dat u allen komt!

Bijbelrooster
9 t/m 13 oktober 2017
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22
16 t/m 27 oktober 2017
Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11
Rachel sterft en Benjamin wordt geboren, Genesis 35:16-29

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 19 oktober.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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De nieuwe leden van de leerlingenraad:
Jesse uit groep 5, Rienk uit groep 6, Tess uit
groep 7 en Thijs uit groep 8.

Kleuternieuws
Letterkoffer: Stijn
Letter: B
Thema: Boeken

