Jarigen
14 oktober
24 oktober
24 oktober

t/m vr. 14 okt. kinderboekenweek
Groene spelen voor gr. 3/4
studieavond voor het schoolteam

Tessa Russchen
Brechtsje Heida
Else Veenstra

Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
Rooster kind op maandag
Week 41
Deuteronomium 31:1-8‘Jozua, opvolger van Mozes’
Deuteronomium 34:1-12 ‘Mozes sterft’
Jozua 3 en 4 ‘De intocht in het land’
Week 43

1 Samuël 16:1-19 ‘David wordt gezalfd’
1 Samuël 16:14-23 ‘De sombere koning’
1 Samuël 17:41-58 ‘David verslaat Goliath’

Lief en leed
We hebben vorige week vrijdag met alle kinderen afscheid
genomen van Jan van der Meer onze ict-er. Vandaag (6-10-2016)
doen we dat als team.
Jan heeft ervoor gekozen om
korter te werken en is voor
een dag met pensioen gegaan.
Helaas is dat precies de dag
dat hij voor ons werkzaam was.
We wensen hem alle goeds toe.

Goed gedaan
De derde les die in de groepen in twee delen aangeboden zal
worden gaat over ‘Het verschil tussen een plagerijtje, plagen en
pesten’. Deze les is bedoeld om plaaggedrag te herkennen en te
voorkomen tot dit overgaat naar pestgedrag.
In de klas worden werkvormen geboden waarbij aandacht besteed
wordt aan: goed omgaan met humor. Tevens zal er een stuk
weerbaarheid aan de orde komen. Dit keer vooral gericht op hoe je
op plagen reageert. Ook komt er duidelijk in naar voren dat pesten
niet kan en moet stoppen. De volgende uitspraken worden dan
benoemd en geoefend: ‘Hou op!’ of ‘Stop met ……!’
En de oproep om hulp te vragen.
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Agenda
woensdag 5 okt.
donderdag 13 okt.
dinsdag 1 nov.

Ledenvergadering tweede ronde
Afgelopen dinsdag zijn er tijdens de tweede stemmingsronde
genoeg stemmen verkregen om de fusie aan te gaan met PCBOSmallingerland. We denken hiermee een positieve stap gezet te
hebben voor het christelijk onderwijs te Wijnjewoude.
Fietscontrole
Het wordt in de ochtend wat later licht en in de avond vroeg
donker. Voor ons reden om eens te kijken naar de fietsen en hun
verlichting. Mede omdat het natuurlijk gewoon veiliger is met een
deugdelijke fiets in het verkeer deel te nemen hebben we een
fietskeuring aangevraagd bij VVN. Morgen (7 oktober) zal deze in
de ochtend gaan plaatsvinden. Het doel van deze controle is
natuurlijk vooral in het belang van uw kind zelf. Dus hierbij de
oproep voor alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 om met hun fiets
op school te komen.
Betaling ouderbijdrage
Onlangs zijn de facturen voor de ouderbijdrage de deur uitgegaan.
Indien u geen machtigen hebt verleend denk u dan nog aan de
betaling? Alvast bedankt.
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Kinderboekenweek
Gister was de opening van de kinderboekenweek. Hierbij liepen in
de ochtend een aantal pakes en beppes over het plein waarna de
groepen een voorleesboek in ontvangst kregen. In alle groepen zal
er aandacht worden besteed aan het thema ‘Opa’s en Oma’s’.
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Oproep decoratie-team
We zouden het geweldig vinden om in de gang, hal of aula meer
aandacht te besteden aan aankleding en decoratie gericht op de
tijd van het jaar of de thema’s waar aan gewerkt wordt. Hierdoor
kunnen we een meer aansluitende leeromgeving creëren voor de
kinderen.
Misschien dat er ouders zijn die hiervoor een gave hebben of dit
gewoon heel leuk vinden om te doen. Is dat het geval? Meldt u
dan aan via algemeen@votumnostrum.nl
Oudijzer-actie
Ook dit jaar organiseert de oudercommissie weer de jaarlijkse oud
ijzer actie. Net als vorig jaar zal de container weer bij de familie
Pool aan de Opperbuorren 3 staan en wel op zaterdag 15 oktober.
Alle soorten ijzer zijn welkom. Ook alle elektrische apparaten zijn
welkom in de container. Liever geen koelkasten en/of vriezer. Dit
in verband met de koelvloeistoffen die in de apparaten zitten.
Oude accu’s zijn zeer welkom. Dus ben u uw schuur aan het
opruimen of hebt u wat overgehouden van de verbouwing?! Graag
op 15 oktober brengen in de container aan de Opperbuorren.
Heeft u nu een grote kar vol en op 15 oktober geen tijd mag u het
ook zelf brengen bij Rija aan de Weinterp. Als u daar zegt dat het
voor de school is schrijven zij het voor ons op. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
De oudercommissie.
Melding hoofdluis
Er is een melding binnengekomen van aanwezigheid van hoofdluis
in groep 5/6. Betreffende is met de behandeling bezig. Houdt u het
zelf ook in de gaten? Na de herfstvakantie zal er weer een controle
uitgevoerd gaan worden bij alle groepen.
Tosti-dag
dinsdag 11 oktober gr 1/2
dinsdag 25 oktober gr 3/4
dinsdag 1 november gr 5/6
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 27 oktober
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Studiereis Noordse-driehoek
Onze directeur Paul Mooij heeft het voorrecht om mee te gaan met
een studiereis naar de zgn. Noordse-driehoek. Hierbij worden de
steden Stockholm in Zweden, Tallin in Estland en Helsinki in
Finland aangedaan. De reis is gericht op onderwijsverbetering en
dan vooral om de ontdekkingstocht naar verbeteringen die
inpasbaar zijn bij ons op school en om inspiratie op te doen op het
gebied van pedagogisch en organisatorisch onderwijskundige
zaken. Hij vertrekt zondagochtend 9 oktober en zal zaterdag 15
oktober weer afreizen naar huis. We wensen hem een goede reis
toe.

