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Gouden weken
De eerste twee weken zitten erop. Deze periode stond in het teken van ‘de Gouden weken'. In 'de
Gouden weken’ staat het elkaar beter leren kennen centraal. Zoals de nieuwe juf of meester, maar
ook de kinderen in de klas.

Wat gaan we nog meer doen dit schooljaar?
Dit schooljaar zullen wij weer groepsdoorbrekend werken. Dat betekent dat leerlingen uit
verschillende groepen bij elkaar komen voor rekenen, taal, spelling, lezen en de creatieve middag.
Wij zijn heel blij dat we weer gebruik mogen maken van het technieklokaal en van de keuken.
Vanuit de NPO gelden hebben wij extra leerkrachten en onderwijsassistenten kunnen inzetten om
hierbij te ondersteunen. (de NPO-gelden hebben alle scholen gekregen vanuit de overheid)

Invalpool
Wij hebben de afgelopen weken al gebruik moeten maken van de invalpool. Dit hebben wij goed
op kunnen lossen, mede door de komst van twee nieuwe leerkrachten bij ons op school. Juf Mel en
juf Chantal kunnen wij ook inzetten op dagen dat zij niet voor de klas staan (mogelijk gemaakt
vanuit de NPO gelden). Laten we hopen dat er dit schooljaar geen groepen thuis moeten werken
omdat er geen leerkracht beschikbaar is.

Informatieavond
Op de jaarplanning staat dat de informatieavond op maandag 13 september is. Er is een datum
bijgekomen om de groepsgrootte te verspreiden. De informatieavond staat nu op 13 en 14
september gepland. Meer informatie volgt via de groepsleerkracht.

Belangrijke data
13 en 14 september informatieavond
16 t/m 24 oktober herfstvakantie

REGELS
Om ervoor te zorgen dat alles lekker loopt zijn er een aantal regels en afspraken bij ons op
school.
Elke week is er een regel van de week. Aan deze regel besteden we gedurende twee weken
extra aandacht.
De regel staat ook op het infoblad en sommige ouders besteden ook thuis aandacht aan de
schoolregel.

REGEL VAN DE WEEK

Om het lekker rustig in school te houden, willen we graag dat jullie aan het volgende
denken.

Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf
Als je het even vergeet, dan herinneren de picto’s in de gang je er wel weer aan.

DUBBEL FEEST BIJ JUF LIESBETH
Juf Liesbeth en haar man Wilco zijn ontzettend blij met de geboorte van hun dochtertjes
Judith en Femke, geboren 30 augustus.
Grote zus Sarah en grote broer Hugo zijn ook heel trots op hun zusjes! Het gaat heel
goed met Judith, Femke en met juf Liesbeth.
Juf Liesbeth vindt het vast leuk om een kaartje te krijgen en die mag je dan meenemen
naar school dan zorgen wij dat ze de kaartjes krijgt.

BIJBELSE GESCHIEDENIS
Opnieuw beginnen
Na een ongeluk opnieuw leren lopen, na een mislukking een nieuwe poging wagen, na een
ruzie met een schone lei de draad weer oppakken: mensen leren van hun verleden, zijn
creatief en hebben de kracht om telkens opnieuw te beginnen. Het Bijbelverhaal over Noach,
zijn familie en al de dieren in de ark wil ons ervan overtuigen dat in Gods ogen een nieuw
begin ook mogelijk is voor een volk, ja zelfs voor heel de mensheid en de wereld. Het verhaal
geeft beeldend weer hoe een herbegin alle slechtheid weg zal wassen en zo een nieuwe
wereld mogelijk maakt.

BIJBELSE VERHALEN
Een gewaarschuwd mens: Genesis 6 en 7. Een nieuwe wereld en een nieuwe kans: Genesis 8
en 9.

