Nieuwsbrief - 2e jaargang no. 10 - schooljaar 2016-2017 - Donderdag 09-02-2017
Vrijdag 10 februari is het “warme truien dag”.
Op school doen we hieraan mee en ook thuis kunt u meedoen. Zet de

Welkom

verwarming lager, trek een warme trui aan en bespaar gezellig en comfortabel
6% energie - en dus 6% CO2 - per graad!

h

Samen energie besparen door het minder warm te laten zijn. Zo helpen we met
elkaar mee met een positieve bijdrage aan de klimaatverandering van de wereld.

Donderdag 9 februari
Vrijdag 10 februari

Maandag 13 februari
Dinsdag 14 februari
Dinsdag 14 februari

Agenda

Bijbel- en
liedrooster

Woensdag 15 februari
Donderdag 16 februari
Donderdag 16 februari
Donderdag 23 februari
Vrijdag 24 februari
Maandag 6 maart
Dinsdag 7 maart
Woensdag 8 maart
Vertel

Gr. 1 en 2

week 21

Genezingen
Andere wonderen

19.30 uur ouderraadsvergadering
Warme truien dag, trek een warme trui aan want
we zetten de verwarming iets lager en besparen op
energie
Gastles van Delta, “Sjaaks scholentour’ over
energiebesparing voor groep 5/6
Schoolschaatsen voor groep 3 t/m 8
Adviesgesprekken voor de ouders van groep 8, u
heeft het rooster hiervoor ontvangen
Onze damkampioenen gaan naar het Zeeuws
damkampioenschap
Zwemles groep 5/6, 4 kinderen mogen afzwemmen
Kom in de klas, groep 1/2
Gastles bureau Halt voor groep 7/8
Om 12.00 uur start de voorjaarsvakantie
We gaan weer naar school
Kom in de klas groep 3/4
Biddag
Gr. 3 en 4
de kwartels, de 12
verspieders,
Korach, Dathan,
Abiram
Meriba, de koperen
slang, Bileam

Gr. 5 en 6

Jezus de zoon van
God

Je omkeren

Jozua

Gr 7 en 8
Rentmeesters

Jezus is de Morgenster
Hij is de
blinkende Morgenster
Zie hem stralen

week 22

Maak mij als een Morgenster
Maak mij een
blinkende Morgenster
Ik wil stralen

Lied

Gr. 1 en 2

Gr. 3 en 4

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

week 21

JaÏrus had een
dochtertje

Dit is mijn hand

Gez 285

Groot is de Heer

week 22

Laat de kinderen
tot Mij komen.

Bileam

Ga met God

Nog voor dat je
bestond.

Jezus is de Morgenster
Hij is de
blinkende Morgenster

Meeleven & welzijn
Meeleven
We denken aan juf Joannet en haar familie. Vrij onverwacht is haar schoonmoeder overleden. We wensen de juf
veel kracht en sterkte in dit verdriet.

Verjaardagen
9 februari
Hannah van den Hoek
18 februari
Mats Verhage
23 februari
Lizze den Boer
23 februari
Femke Scheele
Voor jullie allen……….Gefeliciteerd en een fijne en gezellige dag!

Overblijf
Overblijfrooster
Donderdag 9-2
Vrijdag 10-2
Maandag 13-2
Dinsdag 14-2
Donderdag 16-2
Vrijdag 17-2
Maandag 20-2
Dinsdag 21-2
Donderdag 23-2
Vrijdag 24-2
Maandag 6-3
Dinsdag 7-3
Donderdag 9-3
Vrijdag 10-3

Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Miranda Taheri en Willeke Vaane
Annet van der Weele & Dianne Kooman
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
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
Er is geen overblijven. De school is om 12.00 uur uit
Voorjaarsvakantie
Annet van der Weele & Dianne Kooman
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Linda Huizinga en Miranda Taheri

Activiteiten en overig nieuws
Vervoer gezocht naar het schoolschaatsen
Voor dinsdag 14 februari zijn we nog op zoek naar ouders/opa of oma die de kinderen willen
wegbrengen en ophalen naar de ijsbaan in Zierikzee. U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkracht.
Vooral voor de het wegbrengen om 09.30 uur en het ophalen om 10 en 11 uur zijn er nog niet genoeg
aanmeldingen.

Naam: ………………………………………………………………………………………………
Tel nummer: …………………………………………………………………………………..

0
0
0

Om 09.30 uur breng ik kinderen naar de ijsbaan
Om 10.00 uur haal ik kinderen op bij de ijsbaan en breng ze terug op school
Om 11.00 uur haal ik kinderen op bij de ijsbaan en breng ze terug op school

Er kunnen ………………………(aantal) kinderen met mij mee rijden in de auto.

Overblijf:
Met ingang van dit nieuwe jaar hoeft u uw kind geen overblijfgeld meer mee te geven.
De betaling van een € 1,00 per keer gaat via een rekening die u 3x per jaar ontvangt.
Schrijft u de naam van uw kind bij de betreffende datum in het overblijfboekje, als u kind incidenteel
overblijft? Dan weten we dat uw kind mee-eet!
Helma Singh
Groep 1 en 2
Nieuws uit de kleutergroep,
Wat een bijna onuitputtelijk thema is de boerderij. We leren over het erf- de veestapel – het varken- de koe –
het paard- de trekker en deze week zijn de boer en boerin aan de beurt.
De liedjes en spelletjes hoort en ziet u vast vaak langskomen.
We weten dat de veestapel geen dieren op elkaar zijn en dat de uier van de koe 4 tepels heeft.
Tijdens de werkles leren we met verschillende materialen en technieken dingen van de boerderij te knutselen.
Komende week hopen we over het schaap te werken en krijgen we een gastles over : van schaap tot trui.
Tussen deze bedrijven door hebben we de cito- rekentoets gedaan.
Bij “kom in de klas” deed iedereen goed mee met het kanjerspel: voorstellen in de kring en elkaar aankijken.
Daarna nog even tijd voor een verhaaltje.
Bij de ouderavond waren veel ouders uit onze groep die weer met de spelletjes mee deden. Fijn dat u er was! Ik
voelde me veilig genoeg om blindelings de kring door te lopen.
Bij een van de spelletjes mochten de kinderen zeggen waar ze goed in zijn. Een van de kleuters : ik ben goed in
mountainbiken als ik 8 ben! Hoe zelfverzekerd kan je zijn.
Bij het fruit eten kan ik wekelijks erg trots zijn want iedereen eet goed mee!
De huisbezoeken zijn klaar maar ik ga nog op kennismakingsbezoek. Thijs, Indy en Yannick komen na de
voorjaarsvakantie in onze groep. We heten hen alvast van harte welkom en wensen hen een goede tijd toe op De
Morgenster. Tessa en Vera zijn al aardig gewend en doen goed mee.
Willen de ouders van de “nieuwtjes” een foto van hun kind meegeven voor de helphandjeskalender.
Er waren regelmatig zieken in onze klas dus niet ieder heeft alle werkjes kunnen doen.
Ook heel blij nieuws willen we hier melden: Bij Amara Bil is zusje Femke geboren en tien dagen later bij Lizze de
Boer zusje Doreen.
Van harte gefeliciteerd en veel geluk met elkaar.
Alle kleuters mogen uit de schoolbibliotheek een boek lenen en om de beurt mag er een het boek aanbieden
voor de klas. Dit zijn eigenlijk al voorbodes van de spreekbeurt.
juf Jeanette.

Woensdag 15 februari 2017 is het damkampioenschap.
Dit kampioenschap zal plaatsvinden in:
Dorpshuis De Zandlooper
Zandkreekstraat 13
Lewedorp.
Onze pupillen: Joëlle – Isa – Micaëla – Megan en de welpen: Jesse – David – Remy - - Hannah zullen weer laten
zien wat ze geleerd hebben. Als reserve gaan Femke – Jacob en Pieter mee.
Het toernooi begint om 14.00 uur en de prijsuitreiking zal ongeveer 17.00 uur zijn.
We hopen dat er ook nu weer toeschouwers zullen zijn om onze “dammers” aan te moedigen.
Veel succes.
Juf Jeannette.

We wensen onze “Dammers” veel succes!

Passionforkids@Schouwen-Duiveland
Dit schooljaar willen we graag met alle Radarscholen samen (kinderen én ouders) het Paasfeest vieren. Een
werkgroep is dit aan het voorbereiden.
Wat we er al over kunnen vertellen:
- De datum en tijd: donderdag 13 april 2017 van 18.00 -19.00u.
-Plaats: Zierikzee (nog onder voorbehoud)
-Het thema: “Jij bent het waard“ : aan de hand van een spiegelverhaal , afgewisseld met muziek, willen we de
betekenis van het Paasverhaal overbrengen aan de kinderen
-We zijn op zoek naar een aantal muzikale ouders die samen een orkest willen vormen om de liedjes te
begeleiden. Lijkt u dat wat?
U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar ddebruijne@radarscholen.nu

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

De volgende nieuwsbrief komt uit op 23 februari 2017

