










Agenda
Personele zaken
Kanjertraining
Kwartiergesprekken
Vrijwilligerslijst
Ouderbrief Hemel en aarde
Typelessen
Pietenochtend
Foto’s bestellen; laatste kans
Vieringen

Bijlagen:
 Ouderbrief Hemel en aarde
 Vrijwilligerslijst
 Uitnodiging achterbanavond BMS

Datum
7 en 9 november
9 november
11 november
27 november
30 november
28 oktober

Activiteit
Kwartiergesprekken
Aflevering Kinderpostzegels (via post)
St. Maarten
1e Advent
Pietenochtend
Nieuwsbrief 3

Tijd

Juf Adrie is op 3 oktober bevallen van een zoon: Tiemen. Alles gaat goed met moeder en zoon. Eén dezer weken zal juf Adrie wel een keer op school langs komen met Tiemen. We wensen juf Adrie en haar
man veel geluk toe met Femke en Tiemen!

0

We zijn alweer een aantal weken enthousiast bezig met de lessen van de Kanjertraining. Misschien heeft
uw kind er thuis al iets over verteld. Zo is groep 1/2 bezig met het boek Max en het Dorpje. Daarmee
oefenen ze onder andere om 'trots' te staan en aardige dingen tegen elkaar te zeggen.
Groep 3/4 werkt met Max en de Vogel en heeft besproken wat je kunt doen als je niet mee mag doen
met een spelletje of wat je kunt doen als je veel piekert.
Groep 5/6 heeft opdrachten van vorig jaar herhaald en begint straks met de tweede helft van het Kanjerwerkboek waarin bijvoorbeeld besproken wordt hoe je gevoelens kunt herkennen.
Groep 7/8 doet veel Rots en Water oefeningen, zoals letterlijk en figuurlijk met beide benen op de grond
staan, kiezen voor een rots- of een waterhouding en oogcontact maken met elkaar.

In november, op maandag 7 en woensdag 9, vinden de kwartiergesprekken plaats. Om i.v.m. enkele
grote groepen iets meer spreiding te kunnen aanbrengen, komen wij nog met de vraag wie er ook wel
op de middag voor een gesprek wil langs komen. Wilt u hier vast over nadenken en dit voor woensdag
doorgeven aan de leerkracht(en)? Dan kunnen wij een goede indeling maken. Deze ontvangt u eind volgende week.

Er hebben zich vele ouders aangemeld via de Vrijwilligerslijst. Soms komt er nog een opgave binnen. Uw
naam staat dan niet op de lijst die is meegegeven aan de kinderen, maar uiteraard stellen we uw hulp
zeer op prijs! Bij deze Nieuwsbrief sturen we de lijst ook nog even digitaal mee. Alvast hartelijk dank
voor uw opgave!

In de bijlage vindt u de ouderbrief van Hemel en aarde. Het lijkt nog lang te duren, maar over een paar
weken zitten we alweer midden in het decembergevoel. Ook op school zijn dat bijzondere weken. Het
donker, de lichtjes en de sfeervolle gezelligheid maken elk jaar weer indruk op iedereen.
De lessen levensbeschouwing uit Hemel en Aarde dragen daar ook dit keer weer aan bij. Ze gaan over
het gloedvolle onderwerp “Goud”.

Vandaag zijn de typelessen voor de kinderen uit groep 7/8 begonnen. De lessen vinden plaats op vrijdagmiddag van 14.45 uur tot 16.00 uur, eens in de twee weken.
Cursusdata:
Les 1: 28 oktober
Les 2: 11 november
Les 3: 25 november
Les 4: 09 december
Les 5: 23 december

Les 6:
Les 7:
Les 8:
Les 9:
Les 10:

20 januari
03 februari
16 februari (onder voorbehoud)
03 maart
17 maart 2017

Op woensdag 30 november is het voor de kinderen van groep 1 en 2 Pietenochtend. Ze gaan, samen
met een ouder/verzorger, allemaal activiteiten doen in het kader van Sinterklaas en kunnen dan een
Pietendiploma behalen. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Mocht het u toch nog ontkomen zijn om foto’s te bestellen, wilt u dit dan z.s.m. regelen?

Vrijdag 11 november is er om 17.00 uur een St. Maartenviering in de St. Vituskerk o.l.v. pastor
de Wolff en werkgroep kind en kerk. Het is een korte viering en een mooi begin om daarna het
dorp in te gaan. Van harte welkom!

