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Levensbeschouwing
Het thema voor de week na de vakantie is: Zie je mij? De verhalen komen uit Genesis 37 en 39.
Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij pronkt met een mooie jas. Ziet iedereen
hem wel? Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar? En wie ziet hem als hij als
slaaf naar Egypte wordt gebracht?
Corona
De afgelopen week werden er nog twee besmettingen met corona geconstateerd. Blijf alert bij
signalen van een mogelijke besmetting!
Inleveren toestemmings- en ‘hulp’formulier
De meeste van u hebben de beide formulieren ingeleverd. Graag zien we de nog niet
ingeleverde formulieren meteen na de vakantie ingeleverd!
Terugblik Kinderboekenweek
Wat hebben we een fantastische Kinderboekenweek achter de rug. Er is geschreven, getekend,
we hebben veel gehoord over allerlei beroepen, er is gelezen en voorgelezen en ………….!
Het was fantastisch!
Uitslag gouden en zilveren griffels en penselen
Vrijdag was het zover. De winnaars van de gouden en zilveren griffels en penselen werden
bekendgemaakt! De jury heeft het niet gemakkelijk gehad, want iedereen had ontzettend z’n
best gedaan om een mooie tekening te maken of een boeiend verhaal te schrijven. De gouden
en zilveren penselen gingen respectievelijk naar Noëmi en Tygo v.d. H. Noëmi had zichzelf heel
mooi getekend als prinses en Tygo ziet zichzelf later als soldaat. De gouden griffel was voor Lissa
met een prachtig verhaal over haar veelzijdig werk in de dierenkliniek. Jeremiah ontving uit
handen van juf Annemieke de zilveren griffel voor zijn verhaal over bruggenbouwen.
Wat was het prachtig te zien hoe verbaasd en blij hij was met deze prijs!!

Wat was het geweldig dat er weer (groot)ouders/verzorgers konden meegenieten. Zo fijn dat dit
weer kan. Het gevoel van de saamhorigheid van onze Regenbooggemeenschap weer
daadwerkelijk te kunnen voelen vonden wij
fantastisch! Bedankt dat u er was!

Bedankt!!
Iedereen, en dat waren er velen, die heeft meegewerkt de Kinderboekenweek tot een groot
succes te maken willen we heel hartelijk bedanken!! Een speciaal woord van dank voor de
(groot)ouders die iets over hun beroep vertelden: Hendrika van Dijk, Ronald Frankema, Janno
van Valkenburg en Hans van Maurik maar ook (meester) Sander en meneer Boon, Daarnaast
ook een bedankje aan de meesters en juffen van Fondali, de Kliederkatjes en onze school voor
het voorlezen. En niet te vergeten de kinderen die als vos verkleed in het dorp liepen tijdens de
vossenjacht. En tot slot een pluim voor juf Annemieke die de algehele coördinatie van de
Kinderboekenweek had.

Sinterklaascadeautjes
Nog erg ver weg, maar de oudercommissie heeft zich al weer gebogen over de Sintpresentjes
voor de kinderen van unit 1a en 1b. Er is veel keus. Na de vakantie kunt u in de kamer van juf
Lok een cadeautje uitzoeken voor uw kind(eren). De kinderen van unit 2 kopen een cadeautje
voor elkaar. Daar horen zij en u te zijner tijd meer over.
Vakantie
De komende week hebben we herfstvakantie. Allemaal een fijne vakantie gewenst! Nog iets
doen in de vakantie? Zie bijgevoegde flyer.
Jarig
Aan het eind van de vakantie zijn Levy en Tygo v.d. H. jarig. We feliciteren ze
alvast van harte en wensen ze een heel fijne verjaardag!!
Agenda
18 -22 oktober
27 oktober
28 oktober

herfstvakantie
hoofdluiscontrole
Oefenronde voor de voorleeswedstrijd
gr. 7 en 8

Een fijne vakantie, namens het team, met hartelijke groet, Betty Lok-Zelhorst

