Nieuwsbrief van 20 januari 2017
Kind op maandag
Week 04 ■ 23/01 - 27/01 Dat is beter Lucas 4:31-40
In de synagoge staat een man die zichzelf niet is. Als hij Jezus ziet, schreeuwt hij het uit. ‘Wat hebben wij met jou
te maken?’ Jezus zorgt ervoor dat het rustig wordt in zijn hoofd. Dat is beter. Ook de schoonmoeder van Petrus,
die ziek op bed ligt, wordt door Jezus beter gemaakt. Het is een wonder.
Week 05 ■ 30/01 - 03/02 Ongelooflijk waar Lucas 5: 1-11, 17-26
Als je de hele nacht al gevist hebt maar je hebt niks gevangen, dan lukt het gewoon niet. Dan kan iemand wel
zeggen dat je het nog eens moet proberen, maar jij weet wel beter. Hoewel… Als Jezus het zegt, luistert Simon
Petrus toch. Zijn net komt ongelooflijk vol te zitten.
Jarigen
27 januari

Sophie Bos (12 jaar) - groep 8

28 januari

Nieka Ruth (6 jaar) - groep 3

5 februari

Lakisha van der Woude (11 jaar) - groep 7

Fruitlevering week 4 (23 jan t/m 27 jan)
1. Mango 2. Peer 3. Appel (Elstar)
Geen gym
Woensdag 25 januari hebben de kinderen geen gym in verband met een studiedag voor alle vakleerkrachten gym
Overblijven
Wellicht is het u bekend dat de kinderen op onze school kunnen overblijven tussen de middag en/ of voor de
school aan opgevangen kunnen worden op school. Een team van betrokken moeders vangt de kinderen op en
begeleidt ze bij de opvang, het eten en het buitenspelen. Met dit team hebben we geregeld contact over de gang
van zaken, bijzonderheden en wensen op het gebied van de opvang. Uw kind(eren) heeft vandaag een papier
meegekregen met daarop alle informatie over het overblijven en ook alle regels die we hanteren. Mocht u
belangstelling hebben voor het overblijven van uw kind(eren) dan vindt u hierop contactgegevens. Ook wanneer
u belangstelling hebt voor het helpen bij de overblijf kunt u contact opnemen met de coördinator voor het
overblijven, Gea Zijlema. Alle gegevens staan in de uitgedeelde brief.
Gezonde School
Zoals u weet hebben wij het vignet Gezonde School. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen gezond gedrag en
gewoonten leren. Dat doen wij door ze gezonde voeding aan te bieden maar ook door ze te leren wat gezonde
voeding is, door aandacht te besteden aan goed bewegen en een vakleerkracht bewegingslessen te laten geven
en door aandacht te besteden aan goede sociale vaardigheden. Dit doen wij door de Kanjertraining te
implementeren en uit te voeren. Uw kind krijgt een folder mee over fruit- en groentetips waarin uitleg wordt
gegeven over het EU-Schoolfruit en wat de bedoeling hiervan is.
Tien-minutengesprekken
Eind februari/ begin maart zijn er 10-minutengesprekken over de vorderingen en het rapport van uw kind(eren).
Deze gesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag 28 februari en donderdagmiddag en - avond 2 maart. U krijgt
binnenkort een brief met daarin de mogelijkheid om aan te geven op welke middag(en) of - avond u de
gesprekken zou willen voeren. U krijgt vervolgens daarna een brief met de geplande datum en tijd(en).
Woensdag 25 januari
Geen gym
Vrijdag 27 januari
Nieuwsbrief uit de groepen
Vrijdag 2 februari
Nieuwsbrief van school
Dinsdag 14 februari
Studiedag team – alle kinderen vrij
Let op! Vrijdag 5 mei zijn ook alle kinderen vrij!!!!!
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