Jarigen
28 oktober
28 oktober
31 oktober
1 november
3 november

studieavond voor het schoolteam
openlessen dag Waskemeer gr. 8
inleveren dozen schoenmaatje
informatieavond over het V.O. gr 7/8
laatste dag inleveren schoenmaatje

Ilse Pool
Thomas van Wijk
Bente Schaafsma
Liza van Kekem
Lucie Veenstra

Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
Rooster kind op maandag
Week 44
1 Samuël 17:1-19 ‘De reus in het dal’
1 Samuël 17:20-40 ‘David durft’
1 Samuël 17:41-56 ‘David verslaat Goliath’
Week 45

1 Samuël 18:1-16 ‘Saul en David’
1 Samuël 19:1-7 ‘Jonatan komt David te hulp’
1 Samuël 19:8-17 ‘Het plan van Michal’

Lief en leed
Juf Alie is bezig met haar re-integratie. Ze komt wekelijks op
school om ons te helpen met allerhande taken. Nu is het zo dat
haar de mogelijkheid wordt geboden om elders te onderzoeken
wat en welke werkzaamheden goed bij haar passen. Vanaf
volgende week zal ze, naast een werkzame dag bij ons, stage
gaan lopen op een bedrijf in Groningen. We wensen haar veel
succes op deze nieuwe locatie.
Goed gedaan
De vierde les die in de groepen in twee delen aangeboden zal
worden gaat over ‘Opkomen voor jezelf’. Het is niet gemakkelijk
om op te komen voor je eigen belangen of behoeften terwijl je
hierbij ook rekening houdt met anderen. We besteden aandacht
aan het leren op een prettige manier aandacht te vragen om je
eigen grenzen duidelijk en beheerst aan te geven. We bieden
vaardigheden aan als iemand iets doet wat jij vervelend vindt.
Voorbeelden hiervan zijn: Stil wegkruipen, boos te keer gaan of
slim aanpakken. We zullen ons erop richten dat de slimme aanpak
meestal het beste is. Ook wordt de aspecten ‘samen spelen’ en
‘samen werken’ in actie gezet waarbij we in zullen gaan op de
volgende vaardigheden: Goed om aandacht te vragen en weten
hoe je een praatje aanknoopt. Bij dit laatste wordt er geoefend in:
‘wacht tot de ander tijd heeft’, ‘geef de ander ook even aandacht’
en ‘praat vriendelijk’. U begrijp dat dit weer interessante en zinvolle
lessen zullen zijn.
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Agenda
dinsdag 1 nov.
woensdag 2 nov.
maandag 7 nov.
dinsdag 8 nov.
vrijdag 11 nov.
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Studiereis Noordse-driehoek
Meester Paul heeft de week voor de herfstvakantie de drie steden
Stockholm, Tallinn en Helsinki bezocht. Hierbij zijn er naast de
culturele en gezellige momenten zes scholen bezocht. Het bleek al
met al een interessante en inspirerende reis te zijn. We hopen er
ons voordeel mee te doen.
Oproep decoratie-team
Herhaalde oproep decoratie-team. 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
Info-avond VO gr 7/8
De informatie-avond voor de ouders van groep 7 en 8 gaat over
het voortgezet onderwijs en de procedure van advisering.
Ondanks dat het nog een jaar duurt zijn ook ouders van groep 7
van harte welkom. We starten om 19:30 u.
in het lokaal groep 7/8.
Tosti-dag
dinsdag 1 november gr 5/6
dinsdag 8 november gr 7/8
dinsdag 15 november gr 1/2
Breidzje gr 1/2
In de week van 7 november wordt groep 1/2 uitgenodigd voor een
bezoek aan het theatergezelschap Tryater. Zij zullen het stuk
‘Breidzje’ voor hen gaan spelen. U hoort hier binnenkort meer
over.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 10 november
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Schoenmaatje
Gister zijn we gezamenlijk met It Twaspan gestart met
Schoenmaatje 2016. Hierbij kwamen alle kinderen van beide
scholen bij elkaar in de hal van Votum Nostrum waar juf Anky en
meester Paul beide een schoenendoos gingen vullen met (kleine)
cadeautjes. Het zou mooi zijn dat elk kind een schoenendoos gaat
vullen om zo een schoenmaatje te vinden elders in de wereld.
Graag ontvangen we de dozen vanaf maandag 7 november zodat
we deze dozen tezamen met It Twaspan op vrijdag 11 nov. naar
de kerk kunnen brengen. Zo kunnen we hier tijdens de KSG-dienst
ook even de aandacht op
vestigen. Hierbij de lijst wat in
een schoenendoos mag:
basisinhoud: schriften, pennen,
(kleur)potloden, knuffel, tandenborstel, tandpasta, zeep (vaste).
Om verder te vullen: schrijfblok,
gum, puntenslijper, etui, liniaal,
kleurboek, pop, auto, kleine bal,
puzzeltje, springtouw, kam,
washandje of haarspullen.
Graag deze spulletjes niet inpakken en ook de doos open laten.
Voor meer info verwijs ik naar Schoenmaatjes 2016

