Nieuwsbrief - 2e jaargang no. 3 - schooljaar 2016-2017 - Vrijdag 07-10-2016
Welkom

h

“Herfst, herfst, wat heb te koop,
Honderdduizend blaadjes op een hoop”
We zien een veranderende natuur om ons heen en genieten daarvan. Kijk eens goed en
wordt bewust van al het moois en kleurenpracht die God ons geeft om van te genieten.
Donderdag 6 oktober
Vrijdag 7 oktober

Agenda

Maandag 10 oktober
Maandag 10 oktober
Donderdag 13 oktober
Vrijdag 14 oktober
Maandag 17 oktober t/m
vrijdag 20 oktober
Woensdag 19 oktober

Vrijdag 20 oktober
Vrijdag 21 oktober
Maandag 31 oktober

Bijbel- en
liedrooster

Vertel

Gr. 1 en 2

week 6

Jacob en Esau
Jacob vlucht

week 7
Jezus is de Morgenster
Hij is de
blinkende Morgenster
Zie hem stralen
Maak mij als een Morgenster
Maak mij een
blinkende Morgenster
Ik wil stralen
Jezus is de Morgenster
Hij is de
blinkende Morgenster

Vergadering van de ouderraad
Gastles voor groep 7/8 over “Plastic soup” in zee en op
het strand
Vanaf 13.15 uur fietsencontrole door VVN
vergadering medezeggenschapsraad
Zwemles groep 5/6 met kleding
Watersport kennismakingsdag voor groep 7/8 op Zeil- en
Surfcentrum Brouwersdam
Boekentafel van 12.00 – 12.15 uur
In de middag en avond hebben alle Radar leerkrachten
een studiedag over boeiend onderwijs voor begrijpend
lezen, begrijpend luisteren en woordenschat.
De beste voorlezer van de school leest voor!
Om 14.00 uur begint de herfstvakantie
We gaan weer naar school
Gr. 3 en 4
Isaak en Ismaël,
Abraham op de
proef gesteld.
Rebecca, Jacob en
Esau.

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

Jakob en Esau

Ruth

Jakob wordt Israël

Een zuiver hart

l
Lied

Gr. 1 en 2

Gr. 3 en 4

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

week 6

Toen Jacob lag te
dromen

‘k Stel mijn
vertrouwen…

Psalm 121:4

Heer u bent mijn
leven

week 7

Vervolg lied Jacob

Rebecca

Psalm 135

Create in me a
clean heart

Meeleven & welzijn
Meeleven
We denken speciaal aan bieb-juf Carlijn. Elke woensdag was zij bij ons op school om boeken te promoten in de
klassen. Momentjes waarvan we allemaal genoten.
De juf heeft haar werk nu eerder moeten stilleggen vanwege complicaties in haar zwangerschap van de tweeling.
De juf moet nu veel rust nemen en we wensen haar hierin het allerbeste.

Verjaardagen
11 oktober
Boaz Vaane
12 oktober
Thijs van de Velde
13 oktober
Julian Bil
Voor jullie allen……….Gefeliciteerd een fijne en gezellige dag!

Overblijf
Overblijfrooster

Vrijdag 7-10
Maandag 10-10
Dinsdag 11-10
Donderdag 13-10
Vrijdag 14-10
Maandag 17-10
Dinsdag 18-10
Donderdag 20-10
Vrijdag 21-10
Maandag 31-10
Dinsdag 1-11
Donderdag 3-11
Vrijdag 4-11

Linda Huizinga en Martin vd Weele
Marijke van den Hoek & Marjolein Scheele
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Miranda Taheri en Saskia Mol
Annet van der Weele & Dianne Kooman
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Linda Huizinga en Miranda Taheri
Marijke van den Hoek & Marjolein Scheele
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Miranda Taheri en Willeke Vaane

Activiteiten en overig nieuws

Fietsencontrole VVN
Maandag 10 oktober komen medewerkers van VVN (Veilig Verkeer Nederland) naar onze school om alle fietsen
van de kinderen van groep 5 t/m 8 te controleren.
Vanaf 13.15 uur worden de fietsen van onze kinderen gecontroleerd.

Vanuit VVN is er ook zeker aandacht voor de verlichting van de fiets. Zij geven hierover de volgende
informatie; “Wij keuren volgens de normen van VVN en die gelden voor het hele land. Een fiets
dient een werkende verlichting te hebben als deze ter keuring wordt aangeboden. Indien er sprake
is van automatische verlichting, dan dit gaarne bij de keuring vermelden”.

Voor- en naschoolse opvang.
In de afgelopen tijd heeft u aan kunnen geven of u wel of geen gebruik wilde maken van voor- en naschoolse
opvang door Kibeo.
Er zijn weinig opgaves binnen gekomen. Op de dinsdagmiddag zijn er nu 2 opgaves en we gaan in gesprek met
Kibeo over de mogelijkheden.
U hoort nog verder van ons.
Boekentafel “Vertel nog eens”
Omdat het kinderboekenmaand is, staat er van maandag 17 t/m donderdag
20 oktober 2016 een boekentafel in de lerarenkamer.
Van 12.00 -12.15 uur (op woensdag van 12.15-12.30 uur) kunt u hier samen
met uw kind, elke dag, komen kijken en boeken bestellen.
Er zijn kinderbijbels, kinderboeken (ook de actieboeken die in de klas worden voorgelezen), en diverse CD’ s. De
moeite waard om even een kijkje te nemen! Uw bestelling kunt u invullen op formulieren die op de boekentafel
liggen. U krijgt bericht wanneer u uw bestelling kunt ophalen in de Evangelische boekhandel “Jona” in Zierikzee.

Groep 3/4
We vonden het heel fijn dat er tijdens de eerste Kom in de klas, eerder deze week, zo heel veel belangstelling
was: Van broertjes, via vaders en moeders, tot een opa en een oma! Na het lezen ging groep vier aan de slag met
woordenschat, terwijl groep drie met het Klik-klak-boekje woordjes maakte met daarbij een tekeningetje. We
hoorden veel opmerkingen van verbazing, dat deze kinderen na zo weinig schoolweken al zoveel woordjes
konden lezen. Intussen zijn de eerste toetsen ook alweer gemaakt: groep vier maakte de eerste taal- en de
eerste rekentoets, terwijl groep drie ook de eerste rekentoets maakte. Ook de eerste leestoets is al afgenomen.
U begrijpt het: er is deze eerste weken al heel veel – en hard gewerkt. We kunnen dit schooljaar op maandag en
dinsdag, indien nodig, kinderen ook nog eens extra begeleiden, omdat we die dagen met z’n tweeën in de
groepen zijn. Eerder deze week werd de ‘Kinderboekenmaand’ op school feestelijk geopend. Uiteraard zullen we
hier tot de herfstvakantie regelmatig tijd aan besteden. Volgende week maandagmiddag, 10 oktober, krijgen we
bezoek van een opa en een oma. De kinderen hebben geweldige vragen over ‘vroeger’ bedacht, waarover we
dan ongetwijfeld veel meer zullen horen. Nog maar twee weken school, en dan mogen we alweer gaan genieten
van een welverdiende herfstvakantie!
juf Nicole, juf Jolanda, meester Kees
Kinderboekenmaand
Afgelopen mandagmorgen, 3 oktober, werd de kinderboekenmaand geopend. We waren met alle kinderen in
het speellokaal. Daar kwam oma op bezoek bij haar kleindochter. Oma snapte niets van alle moderne snufjes en
vertelde ons hoe het vroeger allemaal ging.
Het thema van de kinderboekenmaand is “Vertel nog eens”. Er zijn opa’s en oma’s uitgenodigd om in de groep
iets over vroeger te komen vertellen. De kinderen hebben allerlei vragen bedacht.
Na afloop kreeg elke groep de actie-cd of een boek. We gaan de komende weken in de groep aan de slag met de
teken- en voorleeswedstrijd.
Donderdag 20 oktober is de afsluiting.

Kom naar ratjetoe
Op woensdagmiddag 12 oktober organiseren we in Kerkwerve een leuke en leerzame middag over
muskusratten.
Maak kennis met Max de muskusrat. Onze eigen 'Freek Vonk' leert je alles over deze graver. Hoe we langs de
waterkanten speuren naar deze muskusratten en waarom vangen nodig is. Ga bovendien op de foto als ware
rattenvanger.
Voor kinderen van 7 tot 12 jaar.
Woensdag 12 oktober 14.00-16.00 uur (vooraf aanmelden via weekvanonswater.nl).
Waterschapsloods aan de Verseputseweg 42a in Kerkwerve.
Vriendelijke groet,
Linda van Dijke
Team Communicatie Waterschap Scheldestromen

