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Agenda
maandag

30 oktober

dinsdag
woensdag

31 oktober
1 november

donderdag

2 november

zaterdag

4 november

weekopening: juf Liesbeth
bijeenkomst alle medewerkers Kindcentrum Creil
IB-overleg, juf Frouk
hoofdluiscontrole
opleiding coaching stagiaires, juf Annemieke en juf Liesbeth
groepsbesprekingen
presentatie VO-scholen in Rutten voor ouders van groep 8
extra schoonmaak school (zie rooster)

Godsdienst
We lezen verder uit Genesis. De verhalen gaan de komende tijd over de zonen van Jacob. Wat
gebeurt er met Jozef en zijn broers?
Zending
Elke maandag zamelen we geld in voor het project van juf Pieta in Guinee. De opbrengst is de laatste
tijd erg magertjes. Als christelijke school willen we uitstralen, niet alleen aan onszelf te denken, maar
ook aan ‘de ander’.
Samenwoonschoolbibliotheek
Na de herfstvakantie wordt de schoolbibliotheek weer bemand door kinderen uit de
bovenbouwgroepen van Fondali en De Regenboog. Wat betekent dat er weer boeken uitgeleend
kunnen worden voor thuisgebruik.
Op maandag, dinsdag en vrijdag van 15.00 uur - 15.15 uur is de bibliotheek geopend om boeken te
lenen.Tot dan!

Kindcentrum Creil

De gemeente Noordoostpolder heeft zich tot doel
gesteld in alle kernen en wijken van de
Noordoostpolder kindcentra te ontwikkelen. Het
afgelopen half jaar zijn we samen met Fondali, de
peuterspeelzaal en dagopvang Hanse Panse Kevertje
in gesprek geweest om ook in Creil een Kindcentrum
te vormen. De naam doet vermoeden dat we ons dan
ook samen in één gebouw vestigen, maar dat is niet
het uitgangspunt.
Wij, alle partners, willen kinderen van 0 tot 13 jaar
optimale kansen bieden om zich te kunnen
ontwikkelen. We geloven in de kracht van samenwerken, it takes a village to raise a child. Samen
kunnen we kinderen een rijke en uitdagende omgeving bieden waarin leren en spelen, inspanning en
ontspanning in evenwicht zijn. Daarbij zijn ouders onze natuurlijke bondgenoten. Zo creëren we het
best mogelijke opgroeiklimaat voor kinderen.
Bovenstaande alinea is overgenomen uit het samenwerkingsdocument wat a.s. maandag door alle
partijen ondertekend wordt tijdens een bijeenkomst, waarbij alle medewerkers aanwezig zijn.
Over hoe het kindcentrum verder vorm wordt gegeven hoort u de komende tijd meer.
Informatieavond voor ouders groep 8
Al jaren organiseren we als scholen van Bant, Rutten en Creil een informatieavond over het
voortgezet onderwijs voor ouders van groep 8. Op deze avond presenteren alle scholen van
voortgezet onderwijs zich. De middelbare scholen organiseren ook elk afzonderlijk
informatieavonden, maar deze avond biedt u de mogelijkheid informatie te krijgen over meerdere
scholen. De avond bestaat uit een algemene opening en twee informatieronden. U bent dinsdag 2
november van harte welkom vanaf 19.30 uur op cbs Sjaloom, Sportweg 54, 8313 AR in Rutten.
Extra schoonmaak
Zaterdag 4 november is de eerste extra schoonmaakbeurt van de school. Het is prettig als u zelf uw
emmertje en de voor uw vertrouwde schoonmaakattributen meeneemt. Misschien kan iemand ook
een extra stofzuiger meenemen. De volgende ouders staan op het rooster: de ouders van Femke
Vaartjes, Max den Boer, David en Ruben Schraal, Joshua Eelderink, Niek Bosma, Jan Poolman,
Roselinde Knegt en Maren Roose. Als u onverhoopt niet kunt, is het mogelijk te ruilen met iemand
van een andere datum. Wilt u dit dan wel even doorgeven.
Jarig
Er zijn in deze vakantie geen jarigen geweest en ook de komende week is er niemand jarig.
Tot slot
Een hartelijke groet, Betty Lok-Zelhorst

