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Telefoonkaart
Begin volgende week krijgen de oudste
kinderen een telefoonkaart mee. Wanneer er dingen op staan die niet kloppen
horen wij het graag voor dinsdag 10 september. Wij passen dit aan en dan krijgt u
hierna een definitieve versie. In verband
met de AVG mogen wij de telefoonkaart
niet digitaal sturen.

Informatieavond

Dinsdag 24 september van 18.30 tot
19.30 bent u van harte welkom samen
met uw kind(eren). Laat u door hem of
haar rondleiden en bijpraten over alles
wat dit jaar nieuw en/of anders is. Zeker
even doen….ook al is het maar 5 minuten….

Bijbelrooster
Week 36: 2 t/m 6 september 2019
Het begin, Genesis 1:1-13
Dieren en mensen, Genesis 1:14-31
De zevende dag, Genesis 2:1-3
Week 37: 9 t/m 13 september 2019
God maakt de mensen, Genesis 2:4-7
Het paradijs, Genesis 2:8-25
Het gaat mis, Genesis 3
Week 38: 16 t/m 20 september 2019
Kaïn en Abel, Genesis 4:1-16
Noach krijgt opdracht, Genesis 6:9-22
Overal water, Genesis 7:1-24
Week 39: 23 t/m 27 september 2019
Noach niet vergeten, Genesis 8:1-14
Een nieuw begin, Genesis 8:15 - 9:7
De regenboog, Genesis 9:8-17
Week 40: 30 sept. t/m 4 okt. 2019
Sem, Cham en Jafet, Genesis 9:18-29
Familie wordt een volk, Genesis 10:1-32
De toren van Babel, Genesis 11

We zijn weer begonnen!
De kop is er weer af! Het nieuwe schooljaar is weer begonnen met nieuwe groepssamenstellingen én een nieuwe meester.
Juf Bianca heeft twee weken voor de zomervakantie een nieuwe baan gekregen in Techum
op basisschool de Pionier. Wij wensen haar veel plezier toe op haar
nieuwe school. In de laatste week voor de vakantie hebben wij een sollicitatiegesprek gehad met Geert van der Meulen. Dit was van beide kanten heel plezierig. Geert gaat het komende schooljaar op woensdag
lesgeven in groep 4, op donderdag in groep 7 en op vrijdag in groep 7/8.
Wij hopen dat Geert zich snel thuis zal voelen bij ons op school!

Activiteiten

U krijgt deze week een geel opgaveformulier voor activiteiten. Er staan
een paar nieuwe activiteiten op. Bijvoorbeeld het maken van een thematafel in de hal. Wij
zijn een paar jaar terug begonnen met het maken van een uitnodigende thematafel in de
hal. Wij zouden het leuk vinden wanneer een paar enthousiaste ouders een paar keer per
jaar deze tafel gaan inkleden. Het geeft een erg welkom gevoel en laat ook zien waarmee
wij bezig zijn op school. Ook nieuw is het verzorgen van de kleding voor de musical. De
laatste jaren werd dit gedaan door juf Maaike en juf Paula. Door het kleiner worden van het
team en ook het kleiner worden van enkele banen, merken wij dat het aantal overige taken
door minder mensen moet worden gedragen. Vandaar een beroep op u.

Omkeergesprekken
Volgende week dinsdag (3 sep) houden we de omkeergesprekken in de groepen 3, 5 en 7,
onder het motto ‘Leer ons uw kind kennen. U komt samen met uw kind of alleen óns vertellen wie we volgens u in de klas krijgen en wat u van ons verwacht. Alles wat van belang is
voor ons om te weten mag langskomen. We zijn oprecht heel nieuwsgierig :-)
Hieronder vindt u het rooster voor de omkeergesprekken op dinsdag 3 september:
17.00 uur
17.10 uur
17.20 uur
17.30 uur
17.40 uur
18.00 uur
18.10 uur
18.20 uur

Groep 3
Ben
Janite
Bauke
Tycho
Hidde
Sven

Groep 5
Thijs
Tjard
Dagmar

Groep 7
Gino
Jesse
Marije
Wesley
Teun
Laura
Annely
Doutsen

