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Levensbeschouwing 
We vertellen verder over Jakob: zijn verzoening met Ezau, de geboorte van Benjamin en het 
sterven van Rachel. De verhalen komen uit Genesis 32, 33 en 35. 

 

Kinderboekenweek 
Woensdag was de Kinderboekenweek van start gegaan.  
Als opening van deze week werd Het prentenboek ‘De dromer’ 
voorgelezen voor alle kinderen van de Samenwoonschool en de 
peuterspeelzzaal. Bij de peuters en de kinderen van groep  
1 t/m 4 las juf Gerrie van de peuterspeelzaal voor; bij de oudere 
kinderen deed juf Ellen van Fondali het. Een prachtig verhaal.  
 

Zoals u weet is het thema: Worden wat je wil. We hebben al kennis gemaakt met verschillende 
beroepen. De kinderen van unit 2 gingen op bezoek bij het bedrijf van de vader van Joanne, 
Vatec. Wat hebben ze genoten. Ze mochten zelf een vogelhuisje van staal maken. Geweldig!  

 
De groepen 7 en 8 gingen ook nog naar 
de dierenkliniek, waar de opa van Noaz 
hen rondleidde.  

 
 
De moeder van Alija gaf een prachtige demonstratie met robotjes die 
gebruikt worden in de zorg.   
En de komende week staat er nog meer te gebeuren. 
 
Intussen zingen we het Kinderboekenweeklied en 
dansen er wat af!  
 
Verder gaat er iedere dag, onverwacht, de bel. De 

kinderen pakken hun boek en 
mogen op een zelf gekozen plek 
een boek lezen. Dit kan zijn onder de tafel, of erop, 
in een ander lokaal, het maakt niet uit waar. Zelfs de 
kinderen die thuis werken deden mee!  

 
Vrijdag is de afsluiting. De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen. En niet zomaar 
verkleed, ze mogen laten zien, wat ze later willen worden. 



 
De kinderen hebben ook een 
opdracht gekregen, waarmee ze een 
gouden of zilveren penseel of griffel 
kunnen winnen. Er werd enthousiast 
begonnen aan het schrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U mag bij de uitreiking aanwezig zijn. Deze zal aan het einde van de morgen plaats vinden, om 
ongeveer half twaalf. 
 

 

Covid-19 
De afgelopen week hadden we te maken met Covid-19 besmettingen. De betrokken kinderen 
zijn volgens de regels thuisgebleven en hebben hun werk thuis kunnen maken en waren deels 
via Teams verbonden met de unit. Ook het voorleesmoment werd thuis beleefd. Heel fijn dat 
iedereen zich gehouden heeft aan het protocol.  

 

Verjaardag 
Afgelopen donderdag vierde ik mijn 
verjaardag. De kinderen zongen mij 
toe op het plein. Na al die jaren toch 
steeds weer ontroerend, evenals 
sommige cadeautjes!! Bedankt!!  

 

Jarig 
De komende week zijn Amy en juf Gerjanneke jarig. Amy wordt dinsdag 9 jaar en juf 
Gerjanneke viert haar verjaardag woensdag. Allebei van harte gefeliciteerd en een 
fijne dag gewenst!  

 
Agenda  

Maandag 11 oktober weekopening 

Vrijdag 12 oktober Afsluiting project 
Bekendmaking gouden en zilveren griffels en 
penselen 
Start herfstvakantie 

18 – 22 oktober herfstvakantie 

 


