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Levensbeschouwing
De komende week vertellen we verder over Jozef. Het thema is: Hier droom ik van. De verhalen
komen uit Genesis 39,40 en 41
In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar. Het gaat goed, hij krijgt een belangrijke
positie. Maar dan wordt de vrouw van Potifar verliefd op hem. Als Jozef haar afwijst, komt hij in
de gevangenis terecht. Hij legt de dromen van zijn medegevangenen uit. Daarna heeft de farao
een droom. Wie zou kunnen uitleggen wat de dromen van de farao betekenen?
Welkom
De afgelopen week konden we weer een nieuwe leerling begroeten. Nadat hij al een paar keer
had kunnen kennismaken, mag Dave Willemstein nu alle dagen naar school. We heten hem en
zijn ouders van harte welkom op De Regenboog en hopen dat Dave en ook Petra en Ramon, zich
snel thuis mogen voelen binnen onze schoolgemeenschap. Best veel veranderingen in het gezin,
nu er ook nog een broertje is geboren. We feliciteren het gezin Willemstein van harte met de
geboorte van Boaz en wensen ze heel veel geluk samen.
Hoofdluis
Het is heel fijn dat er geen hoofdluis is aangetroffen. Heel hartelijk bedankt, dames, voor
het controleren!!
Corona
Op dit moment is het gelukkig rustig wat Corona-besmettingen betreft
Extra schoonmaak
In de bijlage vindt u het rooster voor de extra schoonmaak. Op maandagavond 8 november
staan een ouder of verzorger van de volgende kinderen op het rooster: Nora Frankema, Sofie v.
Bruggen, Janneke v.d. Harst, Dion v.d. Heiden, Levy Baring, Sophie Kiewiet, Ian Spaak, Joanne v.
Valkenburg, Eva Visser en Luca Berendsen. Wilt u zelf een emmer en doekje meenemen?
Sinterklaascadeautjes
Denkt u er nog even aan uw keuze voor het Sinterklaascadeautje van uw kind (groep 1 t/m 4) te
noteren. De lijst ligt in het kantoor van juf Lok!

Jarig
Er zijn de komende week geen verjaardagen te vieren op school.

Agenda
maandag 1 november
woensdag 3 november

weekopening, juf Roos
Rekenspelcircuit, 13.15 u.

Namens het team, met hartelijke groet, Betty Lok-Zelhorst

