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Levensbeschouwing 
Ook de komende weken vertellen we verder over Jozef. De kinderen genieten van de verhalen. 
Sommigen vinden het ook best wel spannend. De komende week is het thema: Jij hebt talent!  
De verhalen komen uit Genesis 41 en 42.  
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van 
hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood 
slaat ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat 
ze gehoord hebben dat daar graan is. 

 

Boomfeestdag 
Woensdag is het boomfeestdag. De kinderen van groep 6/7/8 gaan dan 
met de bus naar het Kuinderbos om daar een educatieve 
wandelroute/speurtocht met opdrachten in het bos te lopen en zelf 
fijnsparren planten. 
In de bus op de heenreis hebben de kinderen laarzen aan. In een plastic 
zak moeten schoenen meegenomen worden, die aangetrokken worden 
voor de terugreis. Zo blijft de bus schoon.  
Het lijkt woensdag best wel aardig weer te worden, maar het is handig warme en 
regenbuibestendige kleding aan te hebben.  

 

Schoonmaakavond 
Maandag is de eerste schoonmaakavond van dit schooljaar. We beginnen om 19.00 u., maar als 
het u beter uitkomt iets eerder of later te komen, is dat prima! Het is fijn als u uw eigen emmer 
en doekje meeneemt! De volgende ouders staan voor deze avond op het rooster: een 
ouder/verzorger van 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. 
Ruilen kan natuurlijk. Geeft u het dan wel even door!!! 

 

Voorleeswedstrijd 
De kinderen van groep 7 en 8 zijn bezig met de klassikale voorleesrondes voor de 
voorleeswedstrijd. Uit deze voorrondes worden vier of vijf finalisten gekozen die meedoen aan 
de voorleeswedstrijd van De Regenboog op 30 november. Om zich goed voor te kunnen 
bereiden hebben alle kinderen van groep 7 en 8 een informatiebrief meegekregen, zodat u als 
ouders/verzorgers de kinderen kunt helpen bij de voorbereidingen. Heel veel succes, Ruben, 
Kimayah, Jeremayah, Irene, Levy, Nora, Noaz, Naömi en Gatelynn!!! 



 

EU-Schoolfruit - Gratis fruit en groente 
Zoals u weet doen we mee aan het project “Gezonde School” In het kader hiervan hebben we u 
enige tijd geleden voorbeelden van gezonde traktaties en pauze- en lunchhappen gegeven. Het 
is mooi te zien dat er door een groot deel van de ouders gehoor aan wordt gegeven.  
In de periode van 15 november tot 22 april doen we, samen met Fondali, mee aan ‘ 
EU-Schoolfruit. Met EU-Schoolfruit ontvangen scholen 20 weken gratis groente en fruit voor alle 
leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas!  
Op drie dagen per week: woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen een gratis portie 
fruit/groente. Het aanbod is divers. Op deze dagen hoeven de kinderen voor de ochtendpauze 
alleen drinken mee te nemen.  
Soms moet het fruit/ de groente gesneden worden. We zijn daarom op zoek naar ouders die  
’s ochtends rond half negen, indien dit nodig is, hierbij willen helpen. Ervaringen van andere 
scholen leert dat dit maar een korte tijd in beslag neemt. Voor informatie en opgave kunt u 
terecht bij meester Joris. (j.vandeven@aves.nl) 

 

Ouder- leerkracht gesprekken 
In de week van 22 november zijn de ouder-leerkracht gesprekken. Deze gesprekken zijn 
facultatief en vinden plaats via Teams. Vanaf volgende week kunt u via Parro een gesprek 
inplannen.  

 

Jarig 
Vandaag wordt Shauwnney vijf jaar en donderdag Jededayah. Allebei van harte 
gefeliciteerd!!! We wensen jullie allebei een heel fijn nieuw levensjaar!!  

 

Agenda 

Maandag 8 november Weekopening, meester Joris 
Schoonmaakavond, 19.00 u. 

Dinsdag 9 november  

Woensdag 10 november Boomfeestdag, groep 6,7,8 

Donderdag 11 november Vergadering stuurgroep KCC 
Klassenronde voorleeswedstrijd 

Vrijdag 12 november  

 
Met hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst 


