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Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: Maken we het goed?
Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom komt Laban achter Jakob en zijn gezin aan
– maken ze het goed? Als Jakob verder trekt komt Esau hem tegemoet. Hij heeft vierhonderd man
bij zich. Jakob stuurt geschenken aan Esau. Zullen zij het goed kunnen maken?
De verhalen komen uit Genesis 31 en 32

Kalender 2021-2022/toestemmingsformulier/activiteitenformulier
Vandaag hebben de kinderen heel veel mee naar huis gekregen. De jaarkalender, een
toestemmingsformulier en een activiteitenformulier. Juf Roos heeft er voor gezorgd dat we zo’n
mooie kalender konden meegeven. Heel hartelijk bedankt, Roos.
Daarnaast moeten we u elk jaar vragen naar uw toestemming voor het plaatsen van foto’s e.d. op
diverse lijsten en media. Graag de ingevulde lijst z.s.m. weer mee terug naar school geven.
Ook heeft u een papier gehad met activiteiten waarbij we uw hulp heel goed kunnen gebruiken;
soms zelfs niet zonder kunnen. Het zou fijn zijn als u zich op kunt geven voor een aantal
activiteiten. Wilt u in elk geval uw keuze noteren voor de schoonmaakavond/ochtend. Ook dit
formulier graag z.s.m. weer op school inleveren.

Rekenspelcircuit
Met de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs hebben we een groot aantal rekenspellen
kunnen aanschaffen. Het is de bedoeling dat we ongeveer elke drie weken deze spellen gaan
spelen. Bij sommige spellen is wel wat begeleiding nodig. U kunt u via het activiteitenformulier
opgeven, maar voor a.s. maandag is het prettig als u even contact opneemt met juf Annemieke.
Zie ook haar berichtje op Parro. We spelen van 13.15 uur – 14.00 uur. Daarna kunt u gerust
blijven tot uw kinderen naar huis gaan. Zorgen wij voor een kopje thee/koffie!

Kinderboekenweek
Woensdag begint de
Kinderboekenweek. Het thema is
dit jaar: Worden wat je wil!!
Daarbij denk je vaak als eerste aan
wat je later wilt worden?? Welk
beroep zou je graag willen
uitoefenen. Sommige kinderen
hebben daar al een duidelijk beeld van; anderen minder.
We zouden het leuk vinden als tijdens deze anderhalve week kinderen kunnen kennismaken met
allerlei beroepen. En …. wat is het dan mooi dat ieder van u een beroep heeft. Het zou heel leuk
zijn als u tijdens de Kinderboekenweek iets over uw beroep wilt komen vertellen, laten zien of
demonstreren. Dat hoeft beslist geen gelikte PowerPointpresentatie te zijn, hoor. Gewoon iets
vertellen of kleding laten zien of misschien wel met de ‘dienstauto’ voor komen rijden is al heel
leuk. Vragen komen er dan vanzelf.
Als team hebben we al even gebrainstormd en kwamen erachter dat u als ouders een
verscheidenheid aan beroepen heeft. Zo leuk, dat aan
onze kinderen mee te geven. Dus doe mee!! U kunt
hierover contact opnemen met de leerkrachten.
De kinderen van unit 2 zijn al druk doende met het
instuderen van het kinderboekenweeklied en dansje!
Heel veel kinderen doen dat ook thuis! Leuk!
Natuurlijk delen we ook weer de gouden en zilveren
griffels en penselen uit voor de mooiste tekeningen en
verhalen. De kinderen horen woensdag wat er daarvoor
van hen verwacht wordt.
Versiercommissie

Vandaag hebben de dames van de versiercommissie
de school voor het eerst in anderhalf jaar weer
prachtig aangekleed. Gelijk met het weer is ook de
school in herfstkleuren getooid en tegelijkertijd zijn
de gangen en het leerplein in de
Kinderboekenweeksfeer gebracht! Wat fijn dat dit
allemaal weer mogelijk is. Heel hartelijk bedankt,
Elise, Isa, Martine, Hendrika, Ramona en Martine!

Jarig
Volgende week donderdag is juf Lok jarig en op zaterdag 9 oktober vieren Daniël
en Jozua hun verjaardag. Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag
gewenst!!

Agenda
maandag 4 oktober

woensdag 6 oktober
donderdag 7 oktober
vrijdag 15 oktober
18 – 22 oktober

weekopening, juf Annemieke
dierendag
ingevulde formulieren mee naar school
start Kinderboekenweek
juf Lok jarig
afsluiting Kinderboekenweek
herfstvakantie

Een fijn weekend, met hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst

