Nieuwsbrief van 16 september 2016
Kind op maandag
Week 38 ■ 19/09 - 23/09 Het verschil Exodus 7-10; 12:29-42 De farao is anders dan God. In heel Egypte is het
anders dan in het gebied van de Israëlieten. Het volk Israël trekt weg in de nacht, op weg naar het land dat God
beloofd heeft.
Week 39 ■ 26/09 - 30/09 53 Hoe nu verder? Exodus 14,16,17 De farao gaat achter de Israëlieten aan. Ze komen
bij de rode zee; hoe moet het nu verder? God wijst de weg. Hij geeft ook brood uit de hemel en water uit een
rots. Als mensen niet weten hoe het verder moet, weet God het wel.
Jarigen
19 september

Rosalie Wolfs (7 jaar) - groep 4

23 september

Ryan Munneke (5 jaar) - groep 1/2
Ruben Polderdijk (7 jaar) - groep 4
Judith Wijnands (7 jaar) - groep 4

25 september

Rolinde Doedens (10 jaar) - groep 7

27 september

Floor Schomaker (9 jaar) - groep 6

29 september

Wesley de Bruijn (10 jaar) - groep 7

2 oktober

Jesse Blokzijl (5 jaar) - groep 1

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en een fijne dag gewenst!
Even voorstellen….
Ik ben Lucy Kon en het komend schooljaar onderwijsassistent in groep 7/8. Ik ben op maandag-,
dinsdag –, donderdag- en vrijdag ochtend aanwezig. In de afgelopen jaren heb ik als
onderwijsassistent gewerkt op diverse basisscholen, speciaal basisonderwijs, speciaal voorgezet
onderwijs en voortgezet onderwijs.
Graag wil ik me in deze nieuwsbrief even voorstellen. Ik ben Lisanne Schuur, een net afgestudeerde juf van de
Academische Pabo in Groningen. Samen met mijn vriend en kat woon ik in Groningen. Tot de kerstvakantie zal ik
op het Haimstee te vinden zijn op de woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen
ondersteun ik juf Corien in groep 4. Op de maandag en dinsdag ben ik te vinden als
invalkracht op andere scholen binnen de vereniging. Daarnaast werk ik op zaterdag
momenteel nog in de winkel van een bakkerij in Scheemda.
Hoi! Ik ben Harmke. Onderwijsassistent in groep 3.
Ik werk al sinds november 2015 op ’t Haimstee en heb het hier erg
naar mijn zin. Doordat ik wat later begin en alleen de ochtenden
werk, zien veel ouders mij bijna nooit.
Omdat ik wel jullie kinderen help, wil ik me even voorstellen.
Ik ben 31 jaar en heb drie kinderen. Bjorn is 11, Sven is bijna 7 en
Lynn is 5,5. Ik ben thuismoeder geweest tot vorig jaar en vind het
heerlijk om weer te werken. Naast mijn werk hou ik ervan om te
zingen, ben ik bezig met motorrijles en geniet ik van leuke dingen
doen met mijn gezin, vriendinnen of familie.
Herhaalde oproep
Voor de opvang (voorschools en/of tussenschools) zijn wij nog steeds dringend op zoek naar meer
ondersteuning. Wanneer u belangstelling hebt om voor schooltijd of tussen de middag te helpen met het
opvangen van leerlingen die overblijven dan kunt u contact opnemen met Gea Zijlema (fam.zijlema@netvisit.nl)
of even bij haar langs gaan tussen de middag (maandag, dinsdag, donderdag).
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Nieuwsbrief van 2 september 2016
KINDERBOEKENWEEK 2016
Van 5 t/m 16 oktober vindt de landelijke Kinderboekenweek
plaats.
Het thema van dit jaar is: VOOR ALTIJD JONG opa’s en oma’s
We zien meer en meer opa’s en oma’s op het plein.
Opa’s en oma’s worden dit jaar tijdens de Kinderboekenweek
centraal gesteld. In oktober draait het dus om lieve, gekke,
chagrijnige, wilde, ondeugende, wijze, grappige, stokoude of
juist superenergieke opa’s en oma’s.

Ook in de klassen krijgen opa’s en oma’s veel aandacht. De kinderen maken allemaal hun eigen stamboom en
ook het aloude leesplankje wordt uit de (boeken)kast gehaald.
De resultaten kunt u bewonderen tijdens de inlooplunch (hierover kunt u meer lezen in de bijlage en in de brief
die de kinderen mee krijgen).
Wij willen de Kinderboekenweek ludiek beginnen. Daarom mogen de kinderen woensdag 5 oktober verkleed
naar school komen. Dat kan als opa of oma, maar dat hoeft niet. De kinderen moeten om 8:25 uur op school
zijn, want anders missen ze de opening.
De Kinderboekenweek is bij uitstek de geschikte periode om met uw kind naar de boekhandel te gaan om een
mooi nieuw boek te kopen. Bij besteding van €10,- of meer aan kinderboeken krijgt u onderstaand geschenk.
Kees pakte mijn hand en stak de naald in de top van mijn wijsvinger. Langzaam perste zich een dikke druppel
helrood bloed naar buiten. Het bloed van Kees was bleekrood en leek dunner. Wij hielden onze vingers bij elkaar
en ons bloed vermengde zich. ‘Nu zijn we voor altijd vrienden,’ zei Kees. ‘Voor altijd. ’‘Voor altijd,’ herhaalde ik.
Joop begrijpt niet hoe het kan, maar als Kees hem voor het eerst aankijkt, weet hij dat ze vrienden zullen
worden. Maar het is oorlog en Joop ontdekt al snel dat weinig dingen voor altijd zijn. Sommige kinderen komen
niet meer naar school. De meester geeft geen les meer, want Duitse soldaten hebben het schoolgebouw in
beslag genomen. Zelfs thuis is alles anders. Met een onderduiker in huis moet je altijd op je hoede zijn. Als de
winter komt, sluipt de honger Joops leven binnen. Gelukkig heeft hij Kees. Maar kan hun vriendschap wel
bestaan in een tijd waarin goed en fout op scherp staan?

Gezocht
Wie heeft er nog een oude (volwassen) fiets voor school om te gebruiken? De oude schoolfiets is niet meer te
repareren. Misschien heeft u nog een exemplaar in de schuur die wij mogen gebruiken?!
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Nieuwsbrief van 2 september 2016
Adoptiekind
We vinden het belangrijk, dat de kinderen betrokken zijn bij andere mensen op de wereld, die in minder goede
omstandigheden verkeren dan wij. Daarom vragen wij de kinderen elke week een kleine bijdrage mee te
brengen. Het gespaarde geld wordt verdeeld over een aantal goede doelen. De school heeft één kind
geadopteerd via de Stichting Plan Nederland. Zijn naam is Cyrie Magbudhi uit de Fillippijnen. Cyrie is nu dertien
jaar oud en gaat naar de basisschool. In iedere groep hangt een A4 poster met hierop de foto van Cyrie. Ook
hangen er in de gangen van groep 1/2 en 5-8 twee foto’s.
Voor het inleveren van geld voor ‘ons’ adoptiekind staat in iedere groep een spaarpot. De gehele week kan
hierin geld worden gedaan. Concreet betekent dit een afdracht van ongeveer € 25 per maand.
Margedag dinsdag 20 en donderdag 29 september
Aanstaande dinsdag 20 en donderdag 29 september heeft het team een studiedag waarin zij start met de
Kanjertraining. Ook juf Jeannette van de peuters zal deze dag bijwonen om de doorgaande lijn met de peuters
wat betreft de Kanjertraining te waarborgen. De peuters gaan gewoon naar ‘school’, er is een vervangster voor
juf Jeannette geregeld. De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn die dag vrij.
Nationale Sportweek
Geachte ouder(s)/verzorgers,
In de Nationale Sportweek van 17 t/m 25 september 2016 wordt er dit jaar in de gemeente Pekela en Veendam
aandacht besteed aan gezinnen die het niet op kunnen brengen om de contributie te betalen voor een sportclub
of om nieuwe sportkleren aan te schaffen voor de kinderen.
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg
geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie.
Wil je meer weten over het Jeugdsportfonds? Neem dan contact op met de intermediair op school of met de
Combinatiefunctionaris van de gemeente Pekela en Veendam: Ellin Frericks; ellin.frericks@dekompanjie.nl.
In de Nationale Sportweek organiseert Team Sport van de gemeente Pekela en Veendam een
sportkledinginzameling. Is je sportshirt te kort? Of zijn je sportschoenen te klein? Wij zorgen dat er een ander
kind uit Pekela of Veendam blij mee kan zijn! Lever je overbodige sportkleding in op één van de onderstaande
locaties:
Theo Thijssenschool
Boven Pekela
Een groot gebaar,
o.b.s. De Linde
Nieuwe Pekela
Een klein gemak.
Sporthal De Spil
Nieuwe Pekela
Brede School De Groenling
Oude Pekela
Gooi je overbodige
OBS De Viermaster
Veendam
sportkleding
Het Indoorcentrum
Veendam
in de bak!
De Wildervanckhal
Wildervank
Na de Nationale Sportweek worden de containers weer opgehaald en zal de kleding uitgezocht en gewassen
worden. Vervolgens zal Team Sport zorgen voor de verspreiding van de sportkleding.
Alvast bedankt en vriendelijke groet,
Team Sport Pekela/Veendam
Belangrijke data
Dinsdag 20 september
Donderdag 22 september
Vrijdag 23 september
Maandag 26 september
Donderdag 29 september
Vrijdag 30 september

Alle kinderen vrij (peuters niet)
Briefje inleveren ouderavond
Nieuwsbrief uit de groepen
Ouderavond Kanjertraining
Alle kinderen vrij (peuters niet)
Nieuwsbrief

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
1. Info en inschrijven ouderavond
2. Inbrenglunch Kinderboekenweek
3. ABC-muziek
4. Jeugdsportfonds schoolbrief
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