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Weer naar school
De vakantie is weer voorbij. Hopelijk een goede tijd voor iedereen zonder Corona-perikelen.
Hoezeer we, er ook op school, van doordrongen zijn met alle protocollen, worden consequenties
pas echt duidelijk als je er persoonlijk nauw bij betrokken raakt, zoals mij de afgelopen vakantie
overkwam. Het maakt duidelijk dat het verstandig is ons, ook na de vakantie, aan de gemaakte
afspraken te houden. We hopen op uw medewerking!
Afsluiting voor de herfstvakantie.
De Kinderboekenweek werd afgesloten met het bekend maken van de winnaars van de zilveren en
gouden griffels en penselen. Ninthe en Sophie v. B. wonnen respectievelijk de zilveren griffel en
penseel. Chantal mocht de gouden griffel in ontvangst nemen en Jurre de gouden penseel. Het
was best wel heel spannend, wie zou winnen. Jurre, Chantal, Ninthe en Sophie van harte
gefeliciteerd!! We hebben genoten van jullie verhalen en tekeningen.(zie foto’s)
Zelf vond ik het stillezen na de leesbel een hoogtepunt van de kinderboekenweek. Heerlijk al die
kinderen stil verdiept
Lekker samen (spelletjes) spelen was het credo vrijdagmiddag voor de vakantie. Wat fijn toch dat
het zo samen kan.

Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: Niet zonder jou. De verhalen zijn uit EX, 33 en 34: 1-10
en Numeri 10: 11-38
God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Ze gaan door de woestijn op weg naar het beloofde land.
Maar onderweg blijkt het voor het volk moeilijk om trouw te blijven aan de God waar Mozes
over vertelt. Het komt zover dat God zegt: ‘Ik ga niet meer met jullie mee.’ Mozes en het hele
volk bidden God om toch mee te gaan, en uiteindelijk doet hij dat. Zo gaan ze verder op die
lange weg door de woestijn.
Start project
A.s. woensdag beginnen we aan ons jaarlijkse project. Het thema is dit jaar ”Landen”. In de
volgende Regendruppel hoort u hier meer van.

Fiets(verlichtings)controle
Zo langzamerhand wordt het weer donkerder als we naar en van school gaan. Een goede
verlichting op de fiets is daarbij heel erg belangrijk. A.s. donderdag controleert de
verkeerscommissie de fietsen van de kinderen. Ook wordt er gekeken naar de algehele
staat van de fietsen (remmen, stuur e.d.) Een goede gelegenheid, wellicht, eens even de
fiets van uw kind te bekijken.

Agenda
maandag 19 oktober
woensdag 21 oktober
donderdag 22 oktober

weekopening, juf Annemieke
adviesgesprekken groep 8
controle hoofdluis
start project: Landen
Fiets(verlichting)controle
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Hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst

