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Agenda



1 november
schoonmaakavond
9 november
Postzegels uitdelen




11 november
Kunsten groep 5 en 6
25 november
Kunsten groep 3 en 4

Herfst
Dank U voor de wond’ren die gebeuren;
dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt.
Dank U voor die duizend mooie dingen;
dank U voor Uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, Amen, Amen.



5 december
Sinterklaas op school

Invallers
Zoals u wellicht al in de media hebt vernomen, is
het heel moeilijk om invallers te vinden in het
(basis)onderwijs. Dat levert voor een school vaak
organisatorische problemen op en voor kinderen
veel verschillende gezichten. Weet u nog iemand
die bevoegd en bekwaam is, bereid tot invallen op
onze school? Laat het ons weten!
Ouderbijdrage (herinnering)
U heeft van ons voor de herfstvakantie een digitale brief ontvangen waarin wordt gevraagd om de
jaarlijkse ouderbijdrage vóór 28 oktober te voldoen.
Met deze bijdrage worden veel extra activiteiten
mogelijk gemaakt. Mogen we ook dit jaar op u
rekenen?
Leerlingenraad
Net voor de herfstvakantie heeft een delegatie
van de leerlingenraad met de directeur gesproken.
Op zijn verzoek vertellen zij in deze nieuwsbrief
iets over het functioneren van de leerlingenraad:

Afwezigheid
Juf Lida Gerritsen heeft al enige tijd ernstige pijnklachten. Na een periode van onderzoeken in het
ziekenhuis is er nu een oorzaak gevonden: een gat
in het middenrif waar de dikke darm doorheen
komt, de borstholte in.
A.s. vrijdag zal juf Lida worden geopereerd en
minstens een maand nodig hebben om te herstellen.
Wij wensen juf Lida veel sterkte en een spoedig
herstel toe. Een kaartje zal haar goed doen.
Haar adres is: Akkerweg 5, 2751 CH Moerkapelle.

“Bij de leerlingenraad beslissen kinderen wat er
zou kunnen verbeteren aan de school. Dat doen in
totaal 6 kinderen en 1 leerkracht. Je moet wel de
specialiteiten hebben om in de leerlingenraad te
komen, zoals keuzes maken, logisch denken en
snel handelen.
Wat de leerlingen doen:
 nieuwe schoolplein toestellen bedenken;
 problemen oplossen;
 de regel doornemen of er wel aan wordt
gehouden.
Vanaf groep 6 kan je in de leerlingenraad komen.
Vanaf groep 6 blijf je er dan in tot en met groep 8
(als je het wil natuurlijk). We vinden het allemaal
erg leuk om te doen”
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Regel van de maand
“Wandel in de gang, maar dat weten we al lang”.
Vorige maand was de regel
“Als je met een ander omgaat, zorg dan dat je netjes praat.”
Bijbelrooster
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 44: Zo houdt Jakob het vol
(Genesis 28, 10-22);
Zeven jaar werken voor Rachel
(Genesis 29, 1-30).
Week 45: Jakob wil naar huis
(Genesis 31, 13-54; 32-1);
De verzoening
(Genesis 32, 2-33; 33, 1-16).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 44: Jakob wil trouwen
(Genesis 29-31).
Week 45: Groepje voor groepje
(Genesis 33, 1 – 16);
Jakob vecht met God
(Genesis 32 en 33).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 44: Vriendelijk blijven
(Genesis 29-31, 02-11-2016).
Week 45: Groepje voor groepje
(Genesis 33, 1 – 16);
Jakob vecht met God
(Genesis 32 en 33).

Fietsverlichting
In het kader van de landelijke campagne fietsverlichting ‘Ik val op’ is er in Waddinxveen een gratis
controle en reparatie voor de fietsverlichting op:
Zaterdag 5 november a.s. van 08.30 tot 16.00 uur
bij Wielaard voor de fiets, Dorpstraat 72 in samenwerking met VVN Waddinxveen, gemeente en de
politie. De reparatie is geheel gratis alleen eventuele
benodigde onderdelen en materialen zal worden
berekend. Het betreft uitsluitend fietsen.
De campagne is gericht op alle fietsers met extra
aandacht voor jeugdige fietsers. Licht dragen op je
fiets in het donker is eigenlijk heel logisch. Want
met goed licht zorg je ervoor dat:
 Je obstakels op de weg beter kunt zien;
 Anderen jou beter kunnen zien;
 Je veilig thuis komt.
Heeft het licht een afwijkende kleur, knippert het of
draag je het op een verkeerde plek? Dan overtreed
je de regels. Misschien kom je eraf met een waarschuwing, maar je kunt er ook een boete voor krijgen.
Voor iedereen, die zijn licht laat maken, ligt er een
presentje klaar.

Welkom
In groep 1/2 b heten wij Daniek en Jaylinn Pak
welkom. Veel leerplezier op onze school
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