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6 oktober
Fietsenkeuring
10 oktober
Excursie onderbouw
Loevestein
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12 oktober
Herkeuring fietsen
13 oktober
Vanaf 12 uur vrij
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Herfstvakantie
25 oktober
Ouderavond MR
26 oktober
Excursie Loevestein
groep 7
1 november
Dankdag
10 november
Schoolontbijt

Nieuwsbrief 2

Een Actie4Kids schoenendoos: ‘Voor jou van mij’
We gaan als school meedoen aan de
Schoenendoosactie ‘Actie4Kids’ van de
Stichting De Samaritaan.
Samen met jullie willen wij kinderen blij
maken
met
een
mooie
versierde
schoenendoos
vol
met
schoolspullen,
hygiëne producten, speelgoed en een
knuffel. Dit jaar gaan de schoenendozen naar Afrika, Azië, Oost
Europa en het Midden-Oosten. Daar zijn veel kinderen die het
moeilijk hebben. Bij de schoenendoos geeft de stichting elk kind ook
een boekje met Bijbelverhalen. Er zijn dit jaar geen lege
schoenendozen bijgeleverd, dus willen jullie vast dozen sparen?
Binnenkort krijgen jullie de actiefolder en meer informatie over
deze actie. Begin november moeten de dozen op school ingeleverd
zijn. Jullie kunnen natuurlijk wel alvast beginnen met het uitzoeken
van je speelgoed. Er is vast iets bij wat je weg kunt geven in de
schoenendoos!
Bezoek Loevestein onderbouw
Op dinsdagochtend 10 oktober gaan de
leerlingen van de groepen 1 tot en met
4 even terug in de tijd. Zij hopen een
bezoek te brengen aan kasteel
Loevestein dat helemaal weer in de
sfeer van de Middeleeuwen is gebracht.
Dankzij een flinke groep hulpouders is dit allemaal mogelijk. Dank
voor alle hulp!
Excursie Loevestein groep 7
Donderdagmiddag 26 oktober gaan de leerlingen van groep 7 op
excursie. Vooraf krijgen we in de klas een presentatie over dit
gebied. Voor het struinen wordt de klas vanaf een centrale plek in
kleine groepjes op pad gestuurd met opdrachten en materialen, om
zelf de natuur te ontdekken en beleven.
Christelijke kinderboekenmaand
De maand oktober is: kinderboekenmaand!
Op school zullen we tot aan de herfstvakantie hiermee gaan werken.
‘Bibbers in je buik’ is het thema van de 23e Christelijke
Kinderboekenmaand.
Iedereen is wel eens bang, ook mensen die in God geloven. Mozes
durfde niet tegen de farao te praten en schoof zijn broer Aäron naar
voren. En koningin Esther was heel bang toen ze Koning Ahasveros
moest gaan vragen het Joodse volk te redden. Gelukkig zegt God

zelf in de Bijbel: “Je hoeft niet bang te zijn, want Ik ben bij je. Ik
help je en Ik maak je sterk.” (Jesaja 41).
Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens naar? Vind je spinnen
eng? Of heb je pijn in je buik als je naar school moet? Iedereen is wel
eens bang. En dat is helemaal niet gek! Je kunt bang worden als je
iets gevaarlijks ziet. Bijvoorbeeld een grote hond die hard blaft en op
je afrent. Of je bent bang dat je op school iets moeilijks moet doen
en je denkt dat je fouten gaat maken. Je schrikt, je hart bonst in je
keel en je voelt bibbers in je buik. Gelukkig is er Iemand Die altijd bij
je is en dat is God. Er staat 365 keer in de Bijbel dat je niet bang
hoeft te zijn. Voor elke dag van het jaar mag je weten: God is bij mij!
Veel lees- en luisterplezier deze maand!
Voorleeswedstrijd
Tijdens de Kinderboekenmaand gaan we op school weer een
voorleeswedstrijd voor groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 houden.
Eerst houden we in de eigen groep een voorleeswedstrijd in de week
van 9 t/m 13 oktober. In de week na de herfstvakantie nemen de
klassenkampioenen het in de hal tegen elkaar op. De 2
schoolkampioenen krijgen een oorkonde en een boekenbon.
Fietsenkeuring
Op vrijdag 6 oktober is er weer een fietsenkeuring voor de kinderen
van de groepen 2 t/m 8. De kinderen krijgen eerst uitleg in de klas.
Alle ouders hebben inmiddels een mail ontvangen met alle informatie
over de fietsenkeuring. De herkeuring is op donderdag 12 oktober. Dan
kunnen de leerlingen van groep 1 ook eventueel hun fiets laten
keuren.

Schoolmeubilair in Roemenië

Dierendag
Woensdag 4 oktober besteden we aandacht aan dierendag. De
kinderen mogen dan hun knuffeldier meebrengen.
Herfstvakantie
In de week van D.V. 16 t/m 20 oktober hebben de kinderen
herfstvakantie. Vrijdagmiddag 13 oktober zijn alle kinderen van de
bovenbouw ook vrij. Op maandagochtend 23 oktober verwachten we
hen weer op school.
Schoolmeubilair afgeleverd
Begin september zijn de "oude" schoolmeubeltjes van de Bruchemse en Kerkwijkse school in Turda - Roemenië gelost. Van ds Albert Nagy
kregen we bericht dat alles goed en heel aangekomen was.
Ze zijn er erg blij mee en stuurden nog een paar foto's van het lossen.
We zullen de eerst volgende keer dat we er weer komen proberen een
paar foto's te maken van een ingerichte klas.
Namens de commissie "Samen Delen" en onze vrienden uit Roemenië
Paul en Dilia van den Bogerd
Zendingsgeld
In de maand september is door groep 1 en 2 € 13,01 voor de zending
en de GZB meegebracht en door groep 3 t/m 8 € 210,96 voor de
adoptiekinderen. Een mooie opbrengst, hartelijk bedankt!!!
Ouderavond MR
Graag willen wij u herinneren aan de informatieavond op woensdag
25 oktober. Het opvoedthema dat dit jaar aan bod komt is
“meegroeien met je kind”.
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Emma van der
Meijden
Amélie Ronner
Fenna Sinke
Suzie Kuijntjes
Jetske van den
Berg
Jelte van der
Linden
Juul Oomen
Elvira den Oudsten
Aili Lin
Kyra van Rheen
Dione Groen

Van harte
gefeliciteerd!!

In de basisschoolperiode groeien kinderen van kleuter naar puber.
Daarin groeit ook de opvoedingsstijl mee. Wat leert het kind en wat
kan het al in welke fase en hoe verloopt de morele ontwikkeling?
Maar ook onderliggende dilemma’s spelen mee: de ideeën van
ouders en de eigenheid van hun kind, vasthouden en loslaten. Een
boeiende bijeenkomst over opvoeden van 4 tot 12 jaar. We kijken
uit naar uw komst.
Aanvang is 19.30 uur.
Personele zaken
Op 27 september is in het gezin van juf Aleida een dochter
genaamd Rebekka geboren. Na aanvankelijke complicaties na de
bevalling gaat het nu gelukkig goed met moeder en kind. We
feliciteren juf Aleida, haar man Bastiaan, Mirthe en Nelleke van
harte met de geboorte van hun dochter en zusje. Dat zij mag
opgroeien tot eer van God.
Juf Liesbeth Kraaij gaat langzaam vooruit. Ze is nu op
therapeutische basis weer gedurende 2 dagen 2 uur op school.
Toch gaat het genezingsproces langzamer dan ze gehoopt had. We
wensen haar veel sterkte en Gods onmisbare Zegen toe bij het
verdere genezingsproces.
Van de gebedsgroep
Op woensdag 11 oktober gaan we - als ouders - weer bidden voor de
kinderen, leerkrachten, het bestuur en alle ouders van leerlingen
van “de Bron”. Tijd: 8.30 uur tot 9.15 uur. Locatie: “de Bron”
(verzamelen in de hal). U/ jij bent van harte welkom om met ons
mee te bidden! Wilt u/ wil jij meer informatie over
de gebedsgroep, bel Tini (0418 515673).

Een hartelijke groet van het team van “De Bron”

