Nda
Nummer 1, 4 september 2017
Agenda
September:
15 september
21 september
25 september
28 september
Oktober:
2 oktober
5 oktober
9 oktober
10 oktober

Welkom
Western pleinfeest
MRT-screening groep 4
Informatie avond
Start creatieve carrousel

Inloopmiddag
Creatieve carrousel
Start contactweek
Klankbordgroep-/MRvergadering

Bijbelverhalen
De verhalen van deze periode beginnen met
Rebekka, die twee kinderen krijgt. Hun verhaal
is het verhaal van twee volken die met elkaar
botsen, maar uiteindelijk samen verder kunnen.
De verhalen zitten vol met thema’s en vragen
die ook voor kinderen van nu herkenbaar zijn.
Week 36: 4 t/m 8 september 2017
De geboorte van Jakob en Esau, Genesis
25:19-26
Het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27-34
Esau trouwt met Jehudit, Genesis 26:34-35
Week 37: 11 t/m 15 september 2017
Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29
Esau komt terug, Genesis 27:30-46
PBS-regels van de week:
Komende twee weken staan de volgende
ruimtes centraal:
Week 36: Klas; binnenkomen en weggaan
Week 37: Klas: instructie en de algemene
ruimtes
We leren hoe we ons op een veilige,
verantwoordelijke en respectvolle manier
gedragen in de klas en in de algemene
ruimtes.

Vandaag is het nieuwe schooljaar weer gestart.
Van harte welkom allemaal! Wat gezellig was het
dat er vanmorgen bij de koffie-inloop zoveel
ouders aanwezig waren. Fijn!
Levi Filips is bij ons in groep 1 gekomen. Welkom!
Ook Luc Hemerik komt vanaf nu volledig in groep
1. Sanne Naaijer zal deze week starten met
wennen in groep 1. Zij wordt in oktober 4 jaar en
zal dan volledig mee gaan draaien. We wensen
jullie een fijne en leerzame tijd toe op onze
school!
Gymtijden
De lessen van Meester Daniel, onze combicoach, worden nu gegeven op de woensdag. Dat
betekent dat groep 3 en 4 op de woensdag gym
hebben en groep 5 t/m 8 op de woensdag en de
vrijdagmiddag. Denken jullie aan het meenemen
van de gymspullen? Graag ook gymschoenen
meenemen.
Nationale sportweek
Volgende week (week 37) is het de Nationale
sportweek. Onze combi-coach organiseert dan
een aantal activiteiten en wij doen mee aan een
wedstrijd. Van 11 t/m 15 september is het de
bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen op de
fiets of lopend naar school komen. De school
waarvan qua percentage de meeste leerlingen op
de fiets of lopend komen kan een mooie prijs
winnen.
We willen jullie dan ook allemaal vragen op de
fiets of lopend naar school te komen volgende
week. We houden dagelijks de aantallen bij.
Western pleinfeest
Denken jullie allemaal aan het pleinfeest van
vrijdag 15 september? Het lijkt weer een
fantastisch feest te worden! Zie bijlage bij deze
nieuwsbrief.

