NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017

Beste ouders en verzorgers,
Welkom bij het lezen van deze eerste maandelijkse nieuwsbrief.
Nu u regelmatig nieuws vanuit de groep van uw kind(eren) ontvangt via Parro, wordt de
wekelijkse nieuwsbrief een maandelijkse brief met vooral algemene schoolzaken.
We verwachten dat we door deze nieuwe manier van communiceren u nog meer betrokken
kunnen laten zijn bij het reilen en zeilen in de groep en op school.

Zending
Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 sparen vanaf deze week voor de organisatie IJM
(International Justice Mission) Mevr. Lida van Dijk, moeder van Yoa en Mirre (groep 1/2a en 4) is
afgelopen jaar in India aan het werk geweest voor deze organisatie die o.a. kind slaven bevrijdt.
Binnenkort zal ze over haar werk voor deze organisatie in de groepen komen vertellen.
Dank pot
Gisteren hebben we in alle groepen nagedacht over het dankdag thema “Blij verrast”. De
schoolgebedsgroep heeft aan elke groep een dank pot gegeven. Leerlingen kunnen elke dag
een briefje met een dankpunt in de pot doen, zo leren we van elkaar dat er elke dag wel iets of
iemand is waarvoor we God kunnen danken.
De volgende schoolgebed bijeenkomst is woensdag 6 december om 8.30 uur in het
technieklokaal, van harte welkom! Meer info Jacqueline den Breejen moeder van Siebe groep 7
Lied van de maand Looft God, looft Hem overal
In de maand november leren we Psalm 150

Looft God, looft Hem overal

Hef, bazuin, uw goeden stem

Looft de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht
Om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen
Looft de daden, groot en goed
die Hij triomferend doet
Hem zij eer, Hij zij geprezen!

Harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen!

Veel psalmen zijn bedacht door David. Je kent David vast wel uit de bijbel: Hij was een
herdersjongen uit het plaatsje Bethlehem, die prachtige muziek kon maken op zijn harp. Hij kon
daarmee koning Saul tot rust brengen als die een boze of verdrietige bui had. David werd later
zelf koning van Israël. Hij is ook een voorvader van Jezus. David hield van muziek, hij wilde zoveel
mogelijk instrumenten gebruiken en er is een verhaal in de bijbel dat hij zingend en dansend
door de straten liep om God te loven.

Schoolontbijt
Woensdag 8 november staan om 8.30 uur alle tafels in de groepen gedekt omdat we mee
doen aan het jaarlijks Nationaal Schoolontbijt. Wilt u een bord, beker en bestek voorzien van
naam meegeven aan uw kind(eren). Deze ochtend dus geen ontbijt thuis….maar op school! (in
de bijlage vindt u een flyer met meer info)
Schoolfruit
Vanaf 15 november 2017 t/m 20 april 2018 ontvangen alle leerlingen op woensdag, donderdag
en vrijdag gratis school groente/fruit. Dit ontvangen we vanuit het Europees Schoolfruit
programma.

Sinterklaas
Dinsdag 5 december vieren we het sinterklaasfeest op school. Om 8.30 uur willen we
met alle groepen Sint en z’n Pieten verwelkomen op het schoolplein.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zullen op 14 november lootjes trekken, via Parro leest u
hier meer over. Meer info over de aankomst van Sinterklaas ontvangt u in de week
voor 5 december.
Oproep van de techniekleerkracht
Wie heeft voor de technieklessen lege Olvarit potjes, liefst ontdaan van etiket. Inleveren
kan bij de leerkracht. Hartelijk dank, Jaap Verhulst
Ouderbijdrage
Vandaag heeft elk oudste kind van het gezin een nota in envelop voor de
ouderbijdrage mee gekregen. Wij vragen een jaarlijkse bijdrage van €16,00 per leerling,
we gebruiken deze bijdrage voor o.a. het organiseren van het sinterklaasfeest, Kerst en
Paasfeest en het afscheid van de leerlingen van groep 8.
Wij danken u hartelijk voor deze bijdrage.
Bezoek in de groepen
Komende week komt mevr. Hoda Hussaini een kijkje nemen in verschillende groepen.
Hoda werkt als directeur op een internationale school in Iran. Als vrijwilliger geeft ze elke
vrijdag en zaterdag les in een tent aan (arbeiders)kinderen die niet naar school
gaan/kunnen. Zij is geïnteresseerd in onze manier van lesgeven en hoopt ideeën mee
te nemen om ook in Iran ouders bewust te maken van het belang van onderwijs voor
hun kind.

Schoolmaatschappelijk werk
Vanmorgen, dinsdag 31 oktober, was de eerste themabijeenkomst. Met elkaar konden
we leren over kinderen en boosheid. Met als thema: Korte lontjes.
Boosheid is nuttig, het is een emotie die kracht geeft om te protesteren. Een kind dat op
een grens stuit kan gaan protesteren. Een klein kind kan niet rustig bedenken of boos
worden wel slim is. En boosheid schiet niet zelden bij kinderen, maar ook bij
volwassenen door in een te heftige reactie.
Boosheid is een gevoel waarop een kind geen vat heeft. Het overspoelt hen vaak en
als eerste zullen ze op een negatieve manier reageren: hard praten, slaan, overdrijven,
schuld bij de ander leggen.
Kinderen hebben opvoeders nodig om op een positieve opbouwende manier om te
leren gaan met boosheid. Hiervoor zijn deze morgen handvatten aangereikt.
Dinsdag 21 november is het volgende thema-uurtje over naar bed, naar bed…en dan?
Via de leerkrachten bereikten ons veel vragen van ouders over slaapproblemen. Hier
zullen we deze ochtend op in gaan. Zet u het vast in uw agenda?
Wanneer u andere vragen heeft bent u elke dinsdagochtend tussen 8:30 en 9:30
welkom in de personeelskamer. Ook kunt u een mailtje sturen naar
b.kaai@sociaalteamsliedrecht.nl
Tot ziens!

Vakantierooster 2018
Voorjaarsvakantie: maandag 26 februari t/m 2 maart 2018
Goede Vrijdag/Pasen: vrijdag 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie: maandag 23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart: donderdag 10 mei t/m vrijdag 11 mei 2018
Pinksteren: maandag 21 mei 2018
Zomervakantie: maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018
Herfstvakantie: maandag 22 oktober t/m 26 oktober
Kerstvakantie: maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari

