Nieuwsbrief van 30 september 2016
Kind op maandag
Week 40 ■ 03/10 - 07/10 Woorden van God Exodus 19,20
God geeft de tien geboden aan Mozes en het volk. Die laten zien hoe het leven kan zijn in het land dat God
beloofd heeft.
Week 41 ■ 10/10 - 14/10 De overkant Deuteronomium 31:1-8; 34:1-12; Jozua 3,4
Mozes heeft een lange reis gemaakt met het volk Israël. Van het donkere land Egypte door de woestijn op weg
naar het beloofde land, veertig jaren lang. Nu ze er bijna zijn, gaat Mozes niet meer mee. Hij krijgt het land nog
wel te zien vanuit de verte. Jozua is de nieuwe leider van het volk. Hij leidt hen door de Jordaan naar het
beloofde land.
Jarigen
4 oktober

Justin Holman (6 jaar) - groep 1/2

5 oktober

Danique Wagenvoorde (5 jaar) - groep 1/2

15 oktober

Éamonn Dijk (7 jaar) - groep 4
Kim Visser (12 jaar) - groep 8

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Ouderavond Kanjertraining
Afgelopen maandagavond hebben we op school een ouderavond gehad over de Kanjertraining. We waren erg
blij dat er zoveel ouders waren! Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid en deelname. Tijdens de avond is er
een uitleg gegeven over de Kanjertraining en de bedoeling hiervan. Ook hebben we een korte voorstelronde
gedaan waarbij het team, de MR/Schoolcommissie en de Ouderraad zich hebben voorgesteld.
De PowerPoint die deze avond gebruikt is, zal geanonimiseerd worden (er zaten wat foto’s van kinderen van een
andere school in) en zal vervolgens via Parnassys verstuurd worden aan de ouders. De komende periode zullen
wij starten met de implementatie van de Kanjertraining en in februari hebben we de laatste studiedag van dit
schooljaar.
Adoptiegeld
In de afgelopen 5 weken en in de laatste weken voor de zomervakantie is er €45,85 opgehaald voor ons
adoptiekind Cyrie Magbudhi uit de Fillippijnen. De kinderen kunnen elke dag geld meenemen en aan de juf of
meester geven voor in de spaarpot.
Inbrenglunch
Zoals u al hebt kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief organiseert de school weer een inbrenglunch. Nog even
kort de bedoeling hiervan:
Donderdag 13 oktober willen we met alle leerlingen, ouders, maar ook met zoveel mogelijk opa’s en oma’s weer
lunchen als feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek. Om een zo gevarieerd mogelijke lunch samen te
stellen hebben wij bedacht dit in de vorm van een American party te gieten. Dit houdt in dat we van de kinderen,
ouders opa’s en oma’s vragen om iets klaar te maken en dat mee te nemen naar school. Dit hoeven geen
culinaire hoogstandjes te zijn maar wel graag gezond en voedzaam. Denkt u bijv. aan salades, sandwiches,
groentetaart of pannenkoekrolletjes met appelstroop. U kunt vast samen met uw kind(eren) nog wel meer
verzinnen. Het mag er ook best een beetje feestelijk uitzien. Denk ook niet gelijk aan grote hoeveelheden. Als
iedereen iets meeneemt dan hebben we al gauw genoeg. We starten de lunch om 12.15 uur. Om 13.00 uur gaan
alle kinderen naar het plein om samen het Kinderen voor kinderen lied ‘Voor altijd jong’ te zingen en nog even
lekker te spelen. De kinderen gaan daarna weer naar hun eigen klas en de ouders/ grootouders kunnen nog even
naar huis. We stellen het op prijs als iedereen zelf voor een bordje, beker en bestek zorgt, graag voorzien van
naam. Zo kunnen we voorkomen dat er na de lunch een grote afvalberg achterblijft. De kinderen zijn ’s middags
gewoon om 15.30 uur vrij. Helpt u mee om van de lunch een succes te maken?? Geeft u zich alstublieft op bij de
juf/ meester!
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(Plastic) doppen sparen voor geleidehonden
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet weg, maar
lever ze op school in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden.
De ingezamelde doppen leveren geld op bij de recycle bedrijven. De opbrengst gaat in zijn geheel naar de
opleiding van de geleidenhonden.
Alle harde plastic doppen en deksels mogen ingezameld worden.
Denk dan bijvoorbeeld aan de doppen en deksels van deze producten:
- Mineraal- of spuitwater
- Frisdrankflessen
- Melk- of yoghurtpakken (in de doppen van de melk zit vaak
aan de onderkant ander materiaal dat verwijderd moet worden)
- Fruitsappakken
- Sportdrank
- Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als
het doseerdopje)
- Zepen en shampooflessen
- Deo-en spuitbussen
- Slagroombussen
- Pindakaas- en chocoladepastapotten
Wilt u de doppen wel schoonmaken, voordat u ze inlevert?
Ook is het belangrijk dat u andere materialen aan de onderkant van de dop verwijdert.
Vanaf maandag 3 oktober zal er een inzamelbak bij de ingang van de groepen 5 t/m 8 komen te staan.
U spaart toch ook mee!!!!
Meer informatie over de spaaractie kunt u vinden op: https://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppensparen/
Frisdrank- en bierdopjes verzamelen
Op onze school gaan we, naast plastic doppen voor de
hulphonden, ook frisdrank- en bierdopjes inzamelen.
Dit is voor onderzoek naar oplossingen voor diabetes.
De doppen worden gerecycled in een fabriek die er een
mooi bedrag per kilo voor overmaakt naar het diabetesfonds.
Er zijn heel veel dopjes nodig. Iedereen kan meehelpen
sparen. Ook restaurants, cafés en verenigingen.
Door heel Nederland zijn er inleverpunten. Op school staat
vanaf maandag een bak voor deze doppen. Helpen jullie mee?

Belangrijke data
Maandag 3 oktober
Woensdag 5 oktober

MR-vergadering
Dag van de leraar
Start Kinderboekenweek
Vrijdag 7 oktober Nieuwsbrief uit de groepen
Donderdag 13 oktober Inbrenglunch
Vrijdag 14 oktober
Nieuwsbrief
Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober

Herfstvakantie

Na de ouderavond is er een rode armband blijven liggen. Deze kunt u bij juf Josha ophalen.
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