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Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: Ik blijf bij je!
De verhalen komen uit Ex. 40: 1-38 en Deut. 31: 1-8 en 34: 1-12
Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de tent van de
ontmoeting met God. Zo weten ze dat God altijd in hun midden is.
Mozes beklimt nog één keer de berg Nebo. Daar sterft hij.

Juf Willianne
Juf Willianne en haar man zijn nog steeds niet helemaal klachtenvrij Gelukkig gaat het wel steeds
beter met hen.
Intussen is juf Willianne al meer dan 28 weken zwanger en het RIVM advies is dan dat zwangere
vrouwen 1,5 m. afstand houden tot iedereen. Dus tot volwassenen én kinderen. Dat wordt wel erg
moeilijk in de klas. Dat betekent dat juf Willianne niet meer voor de groep zal staan. In overleg met
juf Willianne zullen we bekijken wat voor andere werkzaamheden ze kan gaan oppakken totdat haar
zwangerschapsverlof begint. U hoort hier dan meer over.
De afgelopen weken konden we met hulp van juf Gerjanneke en juf Annemieke zelf zorgen voor de
vervanging. We zijn heel blij dat dit mogelijk was. Heel hartelijk bedankt Annemieke en Gerjanneke.
Gelukkig is het gelukt andere vervanging te regelen voor de komende tijd. Henriette Vledder zal op
dinsdag, woensdag en donderdag Willianne vervangen. Henriette is vaste invaller bij Aves. Ze heeft
de afgelopen tijd op meerdere scholen ingevallen. We heten haar van harte welkom op de
Regenboog!!

Afsluiting project landen
Afgelopen woensdag hebben we
het project over landen afgesloten.
De kinderen gingen op reis door de
school. Bij op reis gaan hoort
natuurlijk ook een paspoort. Deze
hebben de kinderen dan ook
gekregen. Ze moesten deze echter
nog wel zelf invullen. De kinderen
gingen in groepjes op reis langs de klas van meester Joris (Zuid-Afrika),
juf Roos (Egypte) en juf Annemieke (Noord- en zuidpool). Tijdens hun reis leerden ze
over de landen waar ze op bezoek waren. Deze informatie moesten ze goed onthouden want later
zou dat van pas komen, was hen gezegd. Nadat ze in een land waren geweest, kregen ze een stempel in hun
paspoort. Net zoals je dat bij écht op reis gaan ook krijgt.
Als de kinderen alle stempels hadden gekregen, mochten
ze hun paspoort invullen. Ze moesten dingen opschrijven
als; achternaam, voornaam, lengte, kleur van de ogen en
ze moesten een vingerafdruk in het paspoort zetten.
Hierbij hielpen de grote kinderen de kleinere kinderen.
Heel goed gedaan allemaal. Het was een hele leuke en
leerzame middag. Helaas ging de tijd zo snel, dat we de
afsluiting niet helemaal konden afmaken. Dat hebben we
dus op donderdagochtend gedaan. Het project werd
afgesloten met een Kahoot quiz. Een quiz via de IPad. De
kinderen konden daar laten zien wat ze allemaal hadden
geleerd tijdens hun reis door de school. De kleuters werkten samen met een kind uit de bovenbouw. De
winnaar van de quiz werd Ryanne. Voor haar was er een leuk prijsje. Gelukkig
kregen alle
andere kinderen ook een mooi
aandenken aan deze week, een
sleutelhanger met
een wereldbolletje eraan.

Helaas was er deze keer geen afsluiting, die u als ouders kon bijwonen, maar in plaats daarvan is er een
prachtige projectkrant gemaakt van alles wat er gedaan is in het gehele Kindcentrum.

Jarig
Ook deze week zijn er geen jarigen om te feliciteren.
Agenda
maandag 9 november
dinsdag 10 november
woensdag 11 november
donderdag 12 november

weekopening, juf Roos
werkgroep KCC
2e voorleesronde groep 7 en 8
bijeenkomst identiteitsbegeleiding
stuurgroep KCC
studiebijeenkomst: Rekenmuurtje
juf Annemieke en juf Frouk

Hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst

