t/m vrijdag 23 sept. schoolkamp gr. 7/8
ledenvergadering
schoolfotograaf
verkoop kinderpostzegels door gr.7 en 8
start Kinderboekenweek

Jarigen
24 september Teake Tjoeker
27 september Jade Roffel
27 september juf Greethilda
28 september juf Alie
30 september Sjoerd Donker
4 oktober
Rixt Heida
Alsnog en alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
Rooster kind op maandag
Week 39
Exodus 14:’Door de zee’
Exodus 16: ‘Brood uit de hemel’
Exodus 17:1-17 ‘Water uit de rots’
Week 40

Exodus 19:7-25 ‘De berg Sinaï’
Exodus 20:1-11 ‘Houden van God’
Exodus 20:12-17 ‘Houd van elkaar’

Lief en leed
Wat een pech voor Rowin uit groep 5. Tijdens de gymles viel hij uit
het klimrek en in het ziekenhuis bleek dat hij een gecompliceerde
breuk heeft bij zijn elleboog. Maandag is hij nog even op school
geweest en hij vertelde dat hij zijn arm heel rustig moest houden.
Aljen uit groep 2 heeft in het weekend tijdens voetbal zijn
bovenbeen gebroken. Tijdens de controle in het ziekenhuis kwam
naar voren dat de breuk door een zwakke plek in het bot is
gekomen. Hij ligt nu nog steeds in het ziekenhuis omdat zijn been
helemaal gestabiliseerd moet blijven. Het gaat naar
omstandigheden goed met hem.
We wensen ze allebei veel sterkte en beterschap toe.
Hun adressen:
Rowin Dijkstra, Gentiaan 41, 9241EN Wijnjewoude
Aljen Roijenga, Russchenreed 18, 9241EE Wijnjewoude
Goed gedaan
We hebben afgesproken als team om het komende jaar de sociaal
emotionele ontwikkeling van de kinderen op school middels ‘Goed
gedaan’ een gestructureerde en fundamentele plek te geven. Zo
zult u in elke nieuwsbrief en stukje tegenkomen over het
onderwerp wat aan bod is. Dit keer is dat ‘Samen één groep’
In de klas worden werkvormen geboden waarbij aandacht besteed
wordt aan: omgaan met verschillen en je verplaatsen in anderen.
Middels een verhaal of anders worden de onderdelen op een
aansprekende manier onder de aandacht van uw kind gebracht.
Vraag uw kind er eens naar.
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Agenda
woensdag 21 sept.
maandag 26 sept.
dinsdag 27 sept.
woensdag 28 sept.
woensdag 5 oktober

Ledenvergadering
De uitgestelde ledenvergadering gaat plaatsvinden op maandag
26 september. Tijdens deze vergadering komt onder andere de
fusie met PCBO Smallingerland aanbod. De media deed in juli
geloven dat dit alles al rond was. Dit is niet het geval en dit
onderwerp zal dan ook deze avond nadrukkelijk aan bod komen.
Later op de avond zal er hierover gestemd gaan worden.
Schoolfotograaf
Volgende week dinsdag (27 sept.) komt de ‘nieuwe’
schoolfotograaf. Vanaf 8:30 u. mogen ouders komen om de
kleintjes met hun broertjes/zusjes op de foto te laten zetten.
Houdt u er rekening mee dat ze met blote voeten op de foto
komen waarbij een donkere achtergrond wordt gebruikt.

Tosti-dag
dinsdag 27 september gr 5/6
dinsdag 4 oktober gr 7/8
dinsdag 11 oktober gr 1/2
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 6 oktober
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De week tegen pesten.
In de media en zelfs in het journaal wordt aandacht besteed aan
de week van het pesten. En terecht; want zoals ook in de vorige
nieuwsbrief geschreven staat. Aandacht hiervoor is belangrijk
vandaar ook dat we ook deze week hier extra aandacht aan
besteden, zowel in de groep als in de teamvergadering.

