Nieuwsbrief
September
2017
Jarigen
31-08 Fenne B. gr.3
05-09 Elle gr.2
11-09 Julian gr.6
25-09 Kayley gr.4
26-09 Berend gr.5
27-09 Lotus gr.2
27-09 Katlego gr.2
29-09 Arne gr.5
01-10 Farahnaz gr.7
02-10 Aurélie gr.6

Gefeliciteerd!!!

Speciaal welkom aan

Welkom

Farahnaz (gr.7) en
Levi (gr.1), Lisa Lotte
(gr.1), Jason (gr.1) en
Diamond (gr.1).

Van harte welkom (terug) op school. Deze foto is
afgelopen vrijdag gemaakt, toen we met het hele team
een training Goed van Start hebben gevolgd. Een
training waarbij we weer goed beseften hoe belangrijk
deze eerste startweken zijn. We investeren de
komende tijd veel in groepsvorming en socialisatie.
Ook betrekken we u graag bij de school en de
groep(en) van uw kind(eren). Volgende week is er een
informatieen
kennismakingsavond
met
de
leerkracht(en) op school. Op 3 oktober (dat duurt nog
even) komt de schoolfotograaf om van iedereen een
leuke foto te maken. We verheugen ons op de
komende periode en hopen u snel te ontmoeten.
Met groet, namens het hele team!
.

Kind op maandag en zending
De verhalen van deze periode beginnen met Rebekka, die twee kinderen krijgt. Hun verhaal is het verhaal van twee
volken die met elkaar botsen, maar uiteindelijk samen verder kunnen. De verhalen zitten vol met thema’s en vragen
die ook voor kinderen van nu herkenbaar zijn.
In plaats van het wekelijkse zendingsgeld (dat op maandag door de kinderen werd meegenomen) gaan we
gedurende het jaar gericht aandacht besteden aan groepen mensen of acties die onze hulp nodig hebben. We
willen hiermee inspelen op de actualiteit en hopen dan ook op uw bijdrage. Het meenemen van geld op de
maandagochtend hoeft dan niet meer.

Jaaropening

Een tent, rugzak, gereedschap, luie stoel, benen, spelletjes, landkaarten en een knuffel dat was wat de juffen en
meesters mee hadden genomen voor de jaaropening. We mochten vanmorgen met elkaar vieren dat we weer
samen op school zijn. We luisterden naar een verhaal over een jong vogeltje dat leert vliegen en leerden dat we
mochten vertrouwen op elkaar, op ouders en volwassenen en ook op onszelf. We kunnen heel veel en ook al is een
nieuwe start soms best spannend, het komt gewoon goed!

Ouderhulpformulieren
Gisteren heeft uw zoon/dochter een ouderhulpformulier mee naar huis genomen. We hopen dat u dit allemaal weer
invult en inlevert. We zijn altijd erg blij met alle hulp die we krijgen en vinden het enorm leuk om ouders in de school
te verwelkomen. Voor u ook leuk om te kijken hoe de school van binnen reilt en zeilt.

Gezonde school
Wij zijn een gezonde school en willen het gezond eten en leven van onze kinderen zoveel mogelijk stimuleren. Hier
hoort bij dat de kinderen geen snoepjes mee mogen nemen naar de overblijf en ook dat ze ‘gezond’ mogen
trakteren. Het is altijd lastig wat nu wel een gezonde traktatie is en wat niet. Op www.gezondtrakteren.nl staan ook
heel veel leuke ideetjes. Om u en de kinderen hierbij te helpen maken we een verjaardagskaartje dat net voor de
verjaardag mee naar huis gaat. Hierop staan wat suggesties. Als een traktatie snoep oid bevat, geven we deze in
een zakje mee naar huis, zodat u thuis kunt beslissen of uw zoon/dochter deze op eet. We vinden het fijn als u ons
helpt om de kinderen op school gezond te laten eten.

Schoolreisje
Nog drie weken en we gaan weer op schoolreis! Misschien
ben je al nieuwsgierig, maar je moet nog even wachten...... en
dan vertellen we waar we naar toe gaan.
De groepen 3 t/m 7 gaan op donderdag 21 september weer
een fantastische dag beleven!
Wordt vervolgd.......

Kennismaking en informatie-avond
Dinsdag 5 september bent u van harte welkom om kennis te komen maken met de leerkracht(en) van uw
kind(eren) en van alles te horen over dit nieuwe schooljaar in de groep. We hebben de tijden en groepen verdeeld,
zodat u eventueel bij meerdere momenten kunt aansluiten. De ouders van groep 8 worden in ieder geval allemaal
verwacht van 20.00 – 20.30 uur voor de kampinformatie.
18.30 – 19.15 uur
19.15 – 20.00 uur
20.00 – 20.30 uur

Informatie in groep 1-2 en 5-6.
Informatie in groep 3-4 en 7-8
Kampinformatie groep 8

Startdienst Radar
Op woensdagavond 13 september vindt de jaarlijkse Startdienst van Radar plaats. Vorig jaar mocht onze school
deze organiseren en konden we genieten van een heerlijke maaltijd en een bijzondere buitendienst. We zijn
benieuwd wat het dit jaar wordt. Het thema van de dienst is “Samen’ .
Datum:
Locatie:
Aanvang:
Deur open:

Woensdag 13 september 2017
Grote Kerk te Brouwershaven
18.30 uur
18.15 uur

Juf Margree en juf Jeanine
Voor juf Margree en Jeanine was het fijn om samen het jaar te beginnen. We zijn dankbaar dat het met de
gezondheid van Juf Margree steeds beter gaat!
In de zomervakantie is zij gestart met een (multidisciplinair) revalidatietraject voor haar reuma en artrose klachten.
Dit traject krijgt een vervolg van negen weken, zodat zij nog meer handvatten krijg om hier goed mee om te gaan.
Dit voor haar belangrijke, maar ook intensieve traject, vraagt de nodige tijd en energie. Daarom zal zij gedurende dit
traject alleen op maandagmorgen lesgeven. De andere morgens worden overgenomen door juf Jeanine, zodat er
voor de leerlingen de vertrouwde juffen blijven, alleen in een andere werkverdeling. We hopen dat juf Margree na
het traject haar werk weer goed kan oppakken.

Gevonden voorwerpen
Op de bank in de hal van de school staat een kist vol met gevonden voorwerpen, vooral ook bekers en
broodtrommels. Wilt u eens kijken of daar wat van uw kind(eren) in zit? Heel graag! Na de kennismakingsavond
willen we de restanten opruimen.

