Agenda
vrijdag 11 nov.
zondag 13 nov.

laatste dag inleveren schoenmaatje
KSG-dienst om 11:00 u.

Alvast van harte gefeliciteerd met
jullie verjaardag!
Rooster kind op maandag
Week 46
1 Samuël 19:18-24 ‘In het profetenhuis’
1 Samuël 20:1-23 ‘Jonatan helpt David’
1 Samuël 20:35-42 ‘David moet weg’
Week 47

1 Samuël 24 ‘David spaart het leven van Saul’
2 Samuël 1:1-16 ‘Saul en Jonatan sterven’
2 Samuël 5:1-5 ‘David wordt koning van Israël’

Lief en leed
Binnenkort gaat juf Fardau met Zwangerschapsverlof en ondanks
dat ze het wat rustiger aandoet (de middagen werkt ze niet) gaat
het goed met haar. Voor haar vervanging zijn we naarstig op zoek
naar een geschikte invaller. Dit is echter wel lastig omdat er
hiervoor weinig mensen beschikbaar zijn. We hebben nu
gesprekken met iemand en houden u op de hoogte over het
vervolg hieromtrent.
Nieuwe leerling
We mogen een nieuwe leerlingen welkom heten en dat is Hielke
de Jong. Vanaf de herfstvakantie is hij bij ons op school gekomen
in groep 5. We heten je van harte welkom en wensen je een goede
tijd bij ons op school.
We

Goed gedaan
De vijfde les die in de groepen in twee delen aangeboden zal
worden gaat over ‘Blij met jezelf’. Zelfvertrouwen is een onmisbare
basis voor welbevinden en groei. Het kennen van je sterke kanten
en tevreden zijn over je eigen prestaties is van groot belang voor
dit zelfvertrouwen.
Tevens zal het omgaan met winst en verlies een plek krijgen in
deze les(sen). Hierbij leren we om haalbare doelen te stellen
waarbij de lat niet te laag of te hoog wordt gelegd.
Zo leren we ook dat als je verliest dat dit jammer is voor jou en dat
het sportief is om de winnaar te feliciteren. Winnen daarentegen is
fijn maar hierover opscheppen is niet sportief.
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Jarigen
12 november juf Maaike
12 november juf Fardau

Directie studie-tweedaagse
U zult wel denken, al weer een studie. Inderdaad is dit het geval.
Door de fusie met PCBO-Smallingerland e.o. komen er veel
nieuwe en interessante dingen op onze school af. Uiteraard zullen
we hierbij keuzes moeten maken maar in dit geval is het goed om
zoveel mogelijk trajecten op directieniveau mee te nemen.
Hierdoor hoeven later niet opnieuw studies ingang gezet te worden
voor een enkeling. Vandaar dat ik volgende week donderdag 17
en vrijdag 18 nov. niet op school ben. De studie2daagse gaat over
‘Rust en ruimte’. Dit is een bovenschools traject die aanboden
wordt voor alle scholen om op schoolniveau te onderzoeken en uit
te voeren wat meer werkplezier en daarmee minder werkdruk
ervaren kan worden op de werkvloer. We zijn heel benieuwd.
Nationaal-Schoolontbijt
Afgelopen dinsdag hebben we een gezellig schoolontbijt gehad.
Ze noemen het ontbijt wel de belangrijkste maaltijd van de dag en
dat was bij vele kinderen wel te merken. Ze hebben heerlijk kunnen genieten van de voorgezette gezonde schotel. Ook was het
fijn te bemerken dat vrijwel alle kinderen waren voorzien van
beker, bord en bestek. Super! Voor foto’s zie ons fotoboek.

Tosti-dag
dinsdag 15 november gr 1/2
dinsdag 22 november gr 3/4
dinsdag 29 november gr 5/6

Intocht Sinterklaas Wijnjewoude
Zaterdag 19 november komt
Sinterklaas met zijn Pieten om 10:00
uur aan op Klein Groningen. Komen
jullie ook?

KSG-dienst
Als het goed is heeft u de uitnodiging voor de KSG-dienst van
aanstaande zondag via de mail ontvangen. Deze zal plaatsvinden
in de kerk aan de Merkebuorren en starten om 11:00 uur. Thema
zal zijn ‘VRIENDEN VOOR HET LEVEN’
U bent van harte welkom.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 24 november
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Schoenmaatje
Morgen (vrijdag 11 nov.) is
het de laatste dag dat we de
gevulde schoenendozen kunnen inleveren. Voor meer
info verwijs ik naar de vorige
nieuwsbrief of naar
Schoenmaatjes 2016

