Schooljaar 2018 - 2019

Nieuwsbrief 3

De herfst heeft volop zijn intrede gedaan en de herfstvakantie ligt
achter ons. Hopelijk kan iedereen weer uitgerust starten aan de
schoolperiode tot aan de kerstvakantie!
Belangrijke data:
6 november
Doe-dag groep 8
op het Cambium
7 november
Dankdag
1-7 november
Inleveren
schoenendozen
8 november
Schoolontbijt
14 november
Gebedsgroep
5 december
Pietenfeest
20 december
Kerstvieringen:
middag groep 1 t/m 3
avond groep 4 t/m 8
21 december
Van 9.30-12.00 uur
School!

Afscheid juf Josien
Wat was het afscheidsfeest van juf Josien geweldig! ’s Morgens
arriveerde de juf in een gele kever op school, hebben we voor haar
gezongen en een lekker gebakje gegeten. Daarna hielden we een
“vossenjacht” door het dorp. En natuurlijk ’s avonds was de
receptie, het was enorm druk en gezellig! Bekijkt u de foto’s maar
eens. Iedereen enorm bedankt voor alle hulp en betrokkenheid!
Dankdag
Woensdag 7 november is het Dankdag. We hopen met de kinderen
van groep 3 t/m 8 van 10.30 uur t/m ongeveer 11.30 uur naar de
dankdagdienst in de kerk te gaan, de dienst wordt geleid door ds.
Van der Wind. Het thema is: “Alles geef ik u” vanuit Markus 12: 4144. Ook de kinderen van groep 1 en 2 mogen met hun ouder(s) naar
de kerk. U moet ze dan wel zelf op komen halen. Er is een
oppasdienst voor de peuters in Eben Haëzer.
Wij wensen iedereen een gezegende dienst.
In de week van Dankdag werken we in alle groepen over deze
geschiedenis. Op D.V. maandag 5 november zal ds. Van der Wind op
school komen kijken hoe wij werken aan dit thema. Hij zal tijdens
de dienst op dit bezoek terugkomen.
Schoenendoosactie Actie 4 Kids
Zijn jullie thuis al bezig geweest om een schoenendoos te versieren
en te vullen voor Actie4kids? We hopen dat we met elkaar weer veel
schoenendozen kunnen vullen!
De versierde en gevulde dozen kunnen op school ingeleverd worden
van donderdag 1 tot en met dinsdag 6 november. Denkt u ook aan de
bijdrage voor de verzendkosten? Dit kan contant of via de bank. Lees
meer informatie hierover in de folder en de brief die de kinderen
voor de herfstvakantie hebben meegekregen.
Woensdag 7 november worden de schoenendozen naar het
inleverpunt in Andel gebracht. Daar worden alle dozen
gecontroleerd en daarna ingepakt om op transport te gaan.
Fietsenkeuring
Ook dit jaar hebben we de fietsenkeuring weer gehad. Wat was de
opkomst ook dit jaar weer hoog! Daar zijn wij als verkeersouders
natuurlijk erg blij mee. Bij deze willen wij de vrijwilligers bedanken
dat ze ons wilden helpen.
Met vriendelijke groet, Yvonne, Arina en Heidi

Schoolontbijt
Donderdagmorgen 8 november doen we weer mee aan het Nationaal
Schoolontbijt. Ontbijten is gezond en met elkaar in de klas is het ook
nog gezellig!
In het ontbijtpakket zitten geen wegwerpbordjes, -bestek, -bekers en
servetten. Zo houden we meer rekening met het milieu. Wij vragen u
de kinderen zelf hun eigen bord, beker en bestek mee te geven. Naast
het verse brood en allerhande beleg ontvangen we ook kleurrijke
placemats in het pakket.
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Sanne Olieman
Jessica van der Lee
Sara Westeneng
Nigel Oomen
Igor Domagata
Esmeralda van
Lopik
Daniëlle van Zetten
Loena Westerlaken
Henrico van der
Steeg
Hadassah Koemans
Lukas Westeneng
Zoë van der Heijden
Anaïs Huisman
Bente Keijnemans
Laura van
Rijnsbergen
Willem Olieman
Van harte
gefeliciteerd!!

Stagiaires
Groep 2 krijgt vanaf 5 november een derdejaars PABO-stagiaire, juf
Willemieke. Zij zal dan drie weken aaneengesloten in de groep zijn.
Later in het jaar zal ze nog verschillende weken in groep 2 te vinden
zijn. Ze zal verschillende dagdelen voor de klas staan.
Groep 3 krijgt van 6-16 november een tweedejaars PABO-stagiaire:
juf Amber. Zij zal verschillende lessen gaan geven.
Schoolfruit
Onze school doet dit schooljaar weer mee met de actie “Schoolfruit”.
Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het
eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig! Dit betekent dat
onze school vanaf week 46 (vanaf 12 november) tot en met 19 april
2019 (week 16 in 2019) elke week drie verschillende soorten groenten
of fruit ontvangt voor elke leerling. We eten dit tijdens de
ochtendpauzes op de dinsdag, woensdag en donderdag. We vinden het
als school belangrijk dat kinderen regelmatig verschillende soorten
groenten en fruit eten. Ook in de klassen zullen we hier aandacht aan
besteden.
Zendingsgeld
In de maand oktober is door groep 1 en 2 een bedrag van € 24,65
opgehaald voor de zending. Door groep 3 t/m 8 is € 86,35
meegebracht voor onze adoptiekinderen. Hartelijk bedankt!!!
Gezondheidsonderzoek JGZ
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u informatie van de
Jeugdgezondheidszorg over het gezondheidsonderzoek. Dit is ter
kennisname.
Personele zaken
Het gezin van juf Wilma van groep 6 is verblijd met de geboorte van
een zoon en broertje! Bram is geboren op 18 oktober jl. Van harte
gefeliciteerd!
Hannie Klos is ook al geruime tijd ziek thuis met rugklachten. We
wensen haar een spoedig herstel toe.
Meester Gerhard is al langere tijd ziek thuis. Bij hem is een hernia
geconstateerd. Het is nu afwachten wat voor verdere behandeling er
zal volgen.
Juf Talitha heeft last van bekkeninstabiliteit. Ze wil proberen haar
taken vanaf dinsdag weer op te pakken.
Gebedsgroep, Bidden voor “de Bron”
D.V. woensdag 8 november komt de gebedsgroep weer bij elkaar. We
beginnen meteen om 8.30 uur in een ruimte van de school. Wilt u /
wil jij onze gebedsgroep komen versterken? Wees welkom!
Voor meer informatie: bel Zeina Dafesh (06-27403825).

Een hartelijke groet van het team van “De Bron”

Foto’s van het afscheid van juf Josien

