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Levensbeschouwing
Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van Laban, Op de ochtend na de bruiloft ontdekt hij
dat niet RAchtl de bruid is, maar haar oudere zus Lea. Vervolgens trouwt Jakob ook nog met RAchtel en
belooft hij nog een zeven jaar voor Laban te werken. Het thema is Tel ik mee? De verhalen komen uit
Genesis 29 en 30.
Schoolreisjes
Wat hebben de kinderen en leerkrachten genoten van de schoolreisjes. Een feestje! Zowel afgelopen
woensdag en vrijdag. Het was geweldig. Meneer Boon en Johan Nes heel hartelijk bedankt voor het rijden
en begeleiden van de kleuters. De juffen hebben heel veel foto’s gemaakt, die op Parro te zien zijn.
Naar Schokland: Vissers van de Zuiderzee
Dit jaar reizen we af naar het eiland Schokland. De kinderen gaan in een verhaal op reis, waar ze tegelijk
heel veel te weten komen over het leven van de stoere Schokker vissers en hun wellicht nog veel
stoerdere vrouwen. Hoe was het om op dit piepkleine eilandje in de ruige Zuiderzee op te groeien? Welke
uitdagingen moest je trotseren en hoe overleefde je de barre winters? Tijdens de wandeling over het
eiland ontmoeten de kinderen een aantal rasechte Schokkers, zoals Albert van Albert Klappe. Misschien
kunnen zij hem wel een handje helpen met de zoektocht naar zijn broer? De route wordt begeleid door
een gids van Museum Schokland.
Fijn dat zich ouders hebben opgegeven om te rijden. We vertrekken om negen uur en zijn rond twaalf uur
terug.
Week van de sport
De komende week is het de week van de sport. Tijdens deze week start de touwspringchallenge die de
gemeente Noordoostpolder organiseert. Deze week worden de springtouwen bezorgd. Via Parro hoort u
hier meer over.
Kind-ouder-leerkracht gesprekken
In de week van 27 september zijn de kind-ouder-leerkracht gesprekken. De komende week krijgt u via
Parro bericht over het inschrijven.
Jarig
Woensdag is Esmee jarig! Alvast van harte gefeliciteerd Esmee en een heel fijne verjaardag
gewenst!

Agenda
Maandag 20 september

Dinsdag 21 september
Woensdag 22 september
Week: 27/9 – 1/10
Dinsdag 28 september

Hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst

Weekopening juf Annemieke
Vergadering van de ouderactiviteitencommissie,
8.30 uur
Start touwspringchallenge (week van de sport)
Cultuurdag op Schokland; unit 2. Vertrek 9.00 uur.
teamvergadering
Kind-ouder-leerkracht gesprekken
GGD-onderzoeken, groep 7

