NIEUWSBRIEF 12november 2021
Beste ouders en verzorgers,
Na de herfstvakantie is het schoolwerk weer opgepakt, komende weken staat naast
het reguliere schoolwerk het thema Sinterklaas centraal. Elk jaar opnieuw een
gezellige periode, ook op school.
Met de leerlingen van groep 8 en hun ouders zijn de schooladviesgesprekken voor
het VO deze week gehouden. De ouders van onze leerlingen in groep 3 krijgen
binnenkort een uitnodiging voor een gesprek, n.a.v. de eerste maanden in groep 3.
Heeft u als ouder(s) vragen over de voortgang van uw kind, neem dan contact op
met de leerkracht via Parro voor een gesprek.
Zoals u weet ligt de Ark op dit moment in de haven, mischien heeft u of heb jij zelfs
de Ark van binnen bekeken en de speurtocht gedaan.
Deze week kreeg ik een mooie foto die ik graag wil delen. De regenboog, teken van
Gods trouw Genesis 9:12 en 13. In deze tijd waarin we ons soms afvragen hoe
verder? Mogen we omhoog kijken en vertrouwen op God, die beloofd heeft toen,
nu en in de toekomst voor ons te zorgen en er te zijn. Wat een houvast!

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt ” Ik ben bij jou”
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet (Sela lied Ik zal er zijn, opwekking 770)

Oudertevredenheid peiling
Donderdag 28 oktober is de oudertevredenheid peiling naar u verstuurd, tot 15
november staat deze peiling open. We vinden het fijn als u deze peiling voor ons
invult.
Schoolgroenten en -fruit
Vanaf volgende week krijgen alle leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag
groenten-en of fruit aangeboden vanuit het Europees schoolfruit project. Komende
week is dat ananas, waspeen(worteltjes ) en appel!
Het gratis Europees schoolfruit project duurt tot de meivakantie.
Talentklas
We zien dat er zoveel talent is binnen de school dat we hier heel graag meer mee
willen. Binnenkort zullen we daarom starten met een Talentklas. We starten met een
groepje kinderen uit de groepen 7 en 8. Met deze kinderen gaan we pionieren om
later de talentklas verder uit te kunnen breiden.
Het doel van de talentklas is het vergroten van het welbevinden van het kind,
kinderen succeservaringen op laten doen én we gaan natuurlijk praktisch aan de
slag! Inmiddels is er contact met een zorginstelling, groenvoorziening en andere
bedrijven of instanties.
Klus opa
Inmiddels heeft een klus opa zich aangemeld(heel blij mee..)en zijn al diverse klussen
uitgevoerd!
Vrijwillige ouderbijdrage
Vorige week heeft u een betaalverzoek ontvangen voor de ouderbijdrage, we
stellen het zeer op prijs als u daar gehoor aangeeft!
Gevonden voorwerpen
Liggen er heel veel op een tafel bij de ingang van groep 5. Kijkt u even of er iets van
uw kind bij zit. Vrijdag 19 november liggen deze spullen er voor het laatst.

