brief

Donderdag 26 oktober 2017
Nummer 5 2017 - 2018

Agenda
 31 oktober: schoonmaak-

 14 november: Ouderavond

avond
 10 november: Kunsten van/
voor kinderen groepen 5 en 6

 29 november: extra studie-

gepersonaliseerd leren
dag, leerlingen vrij

Bijbelrooster
Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november):
Thema: Helden
Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt
ervoor dat je een held wordt?

Bijbelverhalen onderbouw:
Week 42/43: Is Gideon dapper? (Rechters 6, 1-24).
Week 44: Bang én dapper (Rechters 6, 25-32);
Weglopers… (Rechters 7, 1-8).
Week 45: Gideon vraagt hulp (Rechters 7, 9-15);
Gideon jaagt de Midjanieten weg! (Rechters 7, 1623).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 42/43: De held van het verhaal (Rechters 3
t/m 5); ‘Dag, sterke held!’ (Rechters 6, 1-24).
Week 44: Een held in het donker (Rechters 6, 2532); Gideon kiest een leger (Rechters 6, 33-40 en
7, 1-8).
Week 45: Wie niet sterk is... (Rechters 7, 9-25);
Het oude liedje... (Rechters 8, 22-35).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 42/43: Een vrouw wint (Rechters 3 t/m 5);
‘Held die je bent!’ (Rechters 6, 1-24).
Week 44: Baäl staat voor paal (Rechters 6, 25-32);
Een vreemde Gideonsbende (Rechters 6, 33-40 en
7,1-8).
Week 45: Een hoop herrie (Rechters 7, 9-25); Een
godje van goud (Rechters 8, 22-35).

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand november staat centraal: “Als er steeds eentje praat,
weet je dat het beter gaat ”.

OPROEP!

TSO Medewerkers gezocht!

Ik ben dringend opzoek naar nieuwe TSO medewerker voor de maandag en de donderdag voor
groep 5/8.Voor een of twee vaste dagen per
week. Om het overblijven zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat er voldoende
medewerkers zijn zodat er bij afmelden of ziekte
voldoende medewerkers de kinderen aandacht
kunnen geven.
Vindt u het leuk om met kinderen te werken en
contact te hebben met de andere medewerkers
en u heeft er tijd voor neemt u dan contact op. Er
zijn medewerkers dringend nodig aangezien een
aantal medewerkers helaas moesten stoppen met
de overblijf.
De werktijden zijn van 11.45-13.15. Men ontvangt
een vergoeding. Bent u geïnteresseerd, of kent u
iemand die het leuk zou vinden, laat me het dan
even weten. Mijn telefoonnummer is
06.43.05.02.98 of mailen naar Lunchkids@gmail.com.
Thelma Macdaniel
Coördinator TSO

Welkom
In groep 1/2 b heten wij Cloë Bijl van harte welkom. Een fijne tijd op school toegewenst!
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Bezoek Martin Mpanga van het Children’s Sure
House

De vrijdag voor de herfstvakantie bracht Martin
Mpanga, directeur van het Children’s Sure House,
een bezoek aan de beide locaties van de Koning
Willem Alexanderschool en aan de Koningin Beatrixschool. Hij heeft in de groepen 5, 6, 7 en 8 verteld over de besteding van het geld van de sponsorloop van april / mei 2016. Allereerst bedankte
hij de kinderen dat ze toen zo hun best deden om
geld in te zamelen voor het Children’s Sure House.
Hij haalde met de kinderen herinneringen op. Iedereen kon zich nog goed herinneren hoe Martin
destijds hun stempelkaarten stempelde en hen
aanmoedigde tijdens het lopen. Martin had filmpjes en foto’s van het schoolgebouw dat gebouwd
is met de opbrengst van de sponsorloop. De kinderen waren er merkbaar van onder de indruk dat
er door hun inspanningen nu een schoolgebouw in
Oeganda is gebouwd. Van het gel d van de sponsorloop konden de muren en het dak van het
schoolgebouw gebouwd worden. Inmiddels is het
zendingsgeld van het schooljaar 2016 – 2017 overgemaakt naar het Children’s Sure House. Van dit
geld zullen ramen en deuren worden aangeschaft.

Vriendschapsborden
Het nieuwe schoolgebouw wordt in februari 2018
in gebruik genomen, als de kinderen op Sseseeiland na een lange vakantie aan een nieuw
schooljaar beginnen. De kinderen van de KWA en
de KB hebben voor elk klaslokaal een bord gemaakt als teken van de vriendschapsband tussen
de scholen hier in Waddinxveen en in Uganda.
Deze borden zullen de wanden in de nieuwe klaslokalen gaan opsieren.
Lied
Tijdens het bezoek aan de klassen heeft Martin de
kinderen ook een Oegandees lied geleerd. Hier
werd enthousiast op gereageerd. Er werd Afrikaans gezongen en gedanst. De tekst van het lied
was:
Webale Jesu
Webale Jesu Webale Jesu Webale Mukwano
gwange

(Vertaling: Dank u Jezus, dank U mijn Vriend)

—————————————————————
Tenslotte
Ik heb de eerste weken op de Koningin Beatrix
school inmiddels achter de rug en ik moet zeggen
dat ik onder de indruk ben van de ontwikkelingen
die gaande zijn, van de betrokkenheid en de samenwerking en collegialiteit. Ook de contacten
met de ouders ervaar ik als zeer waardevol. Dat
geeft een prima opmaat voor de toekomst!
Met hartelijke groet, Gijsbert Buijs
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