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Welkom

h

Afgelopen woensdag mochten we met elkaar in een gezamenlijke startdienst, met alle
Radarscholen, het schooljaar beginnen.
Heel mooi om te zien dat we allemaal anders zijn en anders mogen zijn. Ieder op zijn of
haar eigen manier, zoals God ons heeft gemaakt. Fijn dat we dit met elkaar mochten vieren
en de zegen van God mochten vragen.
De kinderen van onze school hebben gewerkt aan een kleed waarop dit werd weergegeven.
Jij bent mooi “Anders”.
Maandag 26 september
Dinsdag 27 september
Woensdag 28 september

Agenda

Donderdag 29 september
Maandag 3 oktober
Maandag 3 oktober
Dinsdag 4 oktober
Dinsdag 4 oktober
Dinsdag 4 oktober

Bijbel- en
liedrooster

Woensdag 5 oktober
Woensdag 5 of 12
oktober
Donderdag 6 oktober

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

Vertel

Gr. 1 en 2

Gr. 3 en 4

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

week 4

Abraham

Abraham

Bij de tenten van
Abraham

Een verlosser
beloofd

Rebekka

Ismaël, Sodom en
Gomorra

Isaak

Een verlosser ten
onder

week 5
Jezus is de Morgenster
Hij is de
blinkende Morgenster
Zie hem stralen

Kind-oudergesprekken, een rooster heeft u hiervoor
ontvangen
In de middag het afscheidsfeest met juf Petra
In de middag volgen een aantal leerkrachten de herhaling
van de BHV cursus
Zwemles groep 5/6
Start van de Christelijke kinderboekenmaand “Vertel nog
eens”
vergadering GMR
dierendag
“Kom in de klas” voor groep 3/4
Alle directeuren en Ib-ers van Radar hebben met elkaar
een studiedag
Dag van de leraar
Keet in de Kerk (groep 5/6)

Lied

Gr. 1 en 2

Gr. 3 en 4

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

week 4

Abram zeg me toch

Heb je wel gehoord
van Abraham?

Psalm 105:5

Simson

week 5

Rebekka

Volg mij!

Stel mijn
vertrouwen

Meeleven & welzijn
Meeleven
We denken aan een ieder die ziek is, het moeilijk heeft of zorgen heeft.
Verjaardagen
5 oktober
juf Jeannette
Er zijn in de komende periode geen leerlingen jarig.
We wensen de juf een hele fijne en gezellige dag.

Overblijf
Overblijfrooster
Het is heel fijn dat we een nieuwe overblijfouder hebben die met de kinderen op school eet.
Welkom!
Maandag 26-09
Dinsdag 27-09
Donderdag 29-09
Vrijdag 30-09
Maandag 3-10
Dinsdag 4-10
Donderdag 6-10
Vrijdag 7-10
Maandag 10-10
Dinsdag 11-10
Donderdag 13-10
Vrijdag 14-10

Marijke van den Hoek & Marjolein Scheele
Johanna den Boer & Helma Singh
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
Miranda Taheri en Saskia Mol

Activiteiten en overig nieuws

“Oma vertel nog eens? “
Deze vraag hebben vast heel veel kinderen weleens gesteld. Wat is er nou fijner dan te luisteren naar een
verhaal over vroeger!

In de maand oktober krijgen we op school de kans om naar verhalen over vroeger te luisteren. Op 3 oktober start
de christelijke kinderboekenmaand met het thema ”Oma, vertel nog eens “. Alle kinderen en leerkrachten
komen die ochtend samen in het speellokaal en waarschijnlijk komt oma dan al op bezoek op onze school.
Gedurende de hele maand oktober zullen we het thema “Oma vertel nog eens” uitwerken in de klassen. In elke
groep lezen we dagelijks voor uit één van de actieboeken die speciaal voor deze boekenmaand geschreven zijn.
We gaan daarbij opdrachten maken, gesprekken voeren en liederen zingen.
Verder nodigen we opa’s en oma’s uit in de klassen en gaan we hen vragen stellen over vroeger. Ook zullen we in
groep 1 t/m 3 tekeningen maken voor de wedstrijd “teken opa en/of oma”. In groep 4 t/m 8 gaan we oefenen
om zo mooi mogelijk voor te lezen.
We sluiten de boekenmaand af met onze jaarlijkse voorleeswedstrijd. De tot beste gekozen voorlezers uit groep
4 t/m 8 mogen hieraan mee doen. Uit groep 1 t/m 3 wordt dan de beste tekening van de tekenwedstrijd
bekendgemaakt.
We hopen op een gezellige kinderboekenmaand met elkaar!
Fietsencontrole VVN
In de week van 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.
De fietsen worden nagekeken op algehele veiligheid. Denkt u aan licht dat werkt, reflectoren, goede rem, stuur
/zadel dat vast zit, bel en dergelijke. Aan de hand van een controle kaart wordt de fiets gekeurd. Zijn er
mankementen dan wordt dit aangegeven op de kaart die uw kind mee naar huis krijgt zodat u het mankement
kunt verhelpen.
Een veilige fiets komt uw kind ten goede maar ook andere verkeersdeelnemers. Helpt u uw kind om met een
veilige fiets door het verkeer te gaan.
U krijgt nog te horen op welke dag de kinderen van groep 5 t/m 8 hun fiets mee naar school moeten nemen.

Enquête voor- en naschoolse opvang
Nog niet van iedereen hebben we een reactie mogen ontvangen of u wel/geen gebruik wilt maken van de vooren naschoolse opvang. Heeft u dit nog niet gedaan dan horen we dit nog heel graag!
Ouderavond
In de jaarkalender staat een ouderavond gepland op dinsdag 11 oktober.
Deze avond komt te vervallen.
Graag willen we u een ouderavond aanbieden waarin u voorlichting krijgt over de kanjertraining die wij aan de
kinderen geven. Hiervoor hebben wij een trainer gevraagd die ook de kanjertrainingen aan leerkrachten geeft.
De agenda’s van deze trainers zitten erg vol en zijn in oktober niet in de gelegenheid een ouderavond te geven.
De ouderavond is nu verzet naar donderdag 2 februari 2017. U krijgt informatie over de kanjertraining en ook
gaat u zelf ervaren wat dit inhoudt.
Een avond om zeker nu al te noteren in uw agenda.

