Schooljaar 2018 – 2019
Belangrijke data:
4 oktober
Dierendag
4 oktober
Herkeuring fietsen
10 oktober
Gebedsgroep
12 oktober
boekenruilmarkt
12 oktober
Bovenbouw ’s
middags naar school
15 - 19 oktober
Herfstvakantie
22 oktober
Excursie Rijksmuseum groep 6 en 8
22 oktober
Excursie Rijksmuseum groep 5 en 7
24 oktober
Excursie groep 3
Drunense Duinen
26 oktober
Opa en oma ochtend
31 oktober
Afscheid juf Josien
7 november
Dankdag
8 november
Schoolontbijt

Nieuwsbrief 2

De herfst heeft alweer zijn intrede gedaan, tijd voor een
nieuwsbrief!
Een Actie4Kids schoenendoos: ‘Voor jou van mij’
We doen als school ook dit jaar weer mee
met de schoenendoosactie van Actie4Kids.
Daarmee maken we een heleboel kinderen
in andere landen blij met een mooi gevulde
schoenendoos. Donderdag 11 oktober krijgen
jullie een folder en brief met meer
informatie over deze actie. Jullie kunnen nu
alvast schoenendozen gaan verzamelen en misschien je speelgoed
uitzoeken en kijken of er iets tussen zit wat je weg kunt geven. De
schoenendozen kunnen tussen 1 en 7 november op school ingeleverd
worden.
Christelijke kinderboekenmaand
Het thema van dit jaar is 'Vriendschap door dik en dun!'. Als je
iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in
slechte tijden. Een goede vriendschap is goud waard. De wetenschap
dat je altijd bij de ander kan aankloppen, wat er zich ook voordoet
of hoe je je ook voelt, maakt vriendschap zo bijzonder. Ook in de
Bijbel vinden we verhalen over bijzondere vriendschapen en
onvoorwaardelijke liefde. Zelfs Jezus noemde zijn 12 leerlingen
vrienden. Vriendschap vieren betekent ook stilstaan en benoemen
wat de ander voor je betekent.
Boekenruilmarkt
Vrijdag 12 oktober is er een kinderboekenruilmarkt op school. U
heeft hierover al informatie gekregen. Vanaf 11.15 uur zijn alle
ouders welkom! U kunt dan uw kind helpen met het kiezen van een
boek en het daarna samen lezen in de klas. Denkt u er nog aan dat
uw kind minimaal één boek inlevert? Alleen bij genoeg ingeleverde
boeken kan de markt doorgaan.
Overblijven
Vanuit de overblijf komt de vraag of er iemand is die invalouder wil
worden bij de overblijf. Nu komt het regelmatig voor dat er iemand
niet kan. De bezetting is dan te krap. Aanmelden kan bij meester de
Boer.

Fietsenkeuring
Op vrijdag 28 september is de jaarlijkse fietsenkeuring voor de
kinderen van de groepen 1 t/m 8 geweest. De herkeuring is op 4
oktober. Dan kunnen de fietsen die nog niet goedgekeurd werden
alsnog goedgekeurd worden.
Excursie groep 3
Woensdag 24 oktober gaat groep 3 op excursie naar de Drunense
Duinen. Met een gids gaan we dit prachtige gebied ontdekken!
Drunense duinen

Rijksmuseum

Opa en oma ochtend
Op 26 oktober staat de opa en oma ochtend gepland. Meer informatie
en een uitnodiging volgt later. Noteert u de datum vast in de agenda?
Dringende oproep verkeersouders
De verkeers ouders doen een dringende oproep aan ouders die hun
willen helpen bij het regelen en organiseren van de taken bij het
verkeer. Want als we willen dat onze kinderen veilig in het verkeer
deelnemen, zullen we echt nog ouders nodig hebben om dit voor
elkaar te krijgen. Meer informatie en aanmelden bij Heidi Murray (06)
2950 8161.
Dierendag
Woensdag 4 oktober besteden we aandacht aan dierendag. De
kinderen mogen dan hun knuffeldier meebrengen.

dierendag

Verkeersouders
gezocht!

Herfstvakantie
In de week van D.V. 15 t/m 19 oktober hebben de kinderen
herfstvakantie. Vrijdagmiddag 12 oktober moeten alle kinderen van
de bovenbouw gewoon naar school! Per abuis staat dit foutief op de
papieren kalender, ook stond dit foutief in de vorige nieuwsbrief.
Excuses daarvoor! Op maandagochtend 22 oktober verwachten we
iedereen weer op school.
Zendingsgeld
In de maanden augustus en september is door groep 1 en 2 € 14,11
voor de zending en de GZB meegebracht en door groep 3 t/m 8 €
198,30 voor de adoptiekinderen. Een mooie opbrengst, hartelijk
bedankt!!!
Geboortenieuws
Graag vermelden wij de volgende geboortes nog! Bij de familie van
der Schans is op 20 juni een zoon geboren met de naam Marinus. Ook
bij de familie Hammouti is een baby geboren, namelijk Soraya. Zij
kwam op 17 juli ter wereld. Wij feliciteren deze gezinnen van harte
met de geboorte van hun zoon en dochter!
Personele zaken
Op 13 september jl. is bij onze IB-er Lydia Kant een gezonde zoon
geboren. Hij heeft de roepnaam Rens gekregen. Wij feliciteren het
gezin van juf Lydia en wensen hen van harte Gods zegen toe.

Opa en oma ochtend

Stagiaires
Vanaf november dit schooljaar hopen er twee stagiaires bij ons op
school hun stage te komen doen. Een derdejaars PABO-stagiaire zal
verschillende weken in groep 2 komen. Een tweedejaars PABOstagiaire zal in verschillende groepen stage lopen. Zij zal beginnen
met twee weken stage in groep 3.

Verjaardagen in
oktober
4
7
10
12
12
16
17
19
20
24
28
30

Emma van der
Meijden
Amélie Ronner
Fenna Sinke
Annabelle
Valenteijn
Diederick Valenteijn
Suzie Kuijntjes
Jetske van den Berg
Jelte van der Linden
Juul Oomen
Elvira den Oudsten
Aili Lin
Kyra van Rheen

Van harte
gefeliciteerd!!

Afscheid juf Josien
Op D.V. woensdag 31 oktober gaan we afscheid nemen van juf Josien.
We zullen dat in de ochtend doen met alle kinderen van school.
’s Avonds wordt er een receptie gehouden op school, waarvoor u allen
hartelijk voor wordt uitgenodigd. Meer informatie volgt nog. Noteert
u de datum vast in de agenda?
Van de gebedsgroep
Op woensdag 10 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
Zeina Dafesh (06-27403825).

Hartelijke groet van het team van “De Bron”

