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GEBOREN
Op 25 oktober is Flynn Brunsman geboren.
Hij is het broertje van Luca uit groep 6, Aimée uit groep 5 en Vajèn uit groep 1.
We feliciteren de familie Brunsman van harte met deze gezinsuitbreiding!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIETSCONTROLE
Op maandag 5 november wordt ‘s morgens de jaarlijkse controle gehouden
voor de fietsen van de groepen 5 t/m 8.
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 moeten dus ’s morgens hun fiets meenemen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DORCAS VOEDSELACTIE
Dit jaar willen we - met uw en jullie hulp! - graag weer meedoen met de DORCAS VOEDSELACTIE.
Deze actie houden we van maandag 5 november t/m vrijdag 9 november.
Dorcas maakt voedselpakketten van de ingezamelde producten voor de allerarmste mensen in
Oost-Europa.
Het is de bedoeling dat de leerlingen één of het liefst meerdere producten meenemen naar school.
In onderstaand lijstje staan de producten die meegenomen kunnen worden.
* plastic flessen zonnebloemolie (1 liter)
* pak Liga (geen Milkbreak)
* blik fruit (800 gram)
* pak theebiscuit
* blik groenten (800 gram)
* blik limonadesiroop
* blik witte of bruine bonen (800 gram)
* rijst ( 1 kg)

* pot jam
* doosje (vruchten)thee
* pak suiker (1 kg)
* tandenborstel
* tandpasta
* pasta (500 gram)

We hopen dat deze actie een succes zal worden!
Kijk voor meer informatie op: www.dorcasvoedselactie.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Woensdag 7 november hoeft uw kind ’s morgens niet thuis te eten!
We ontbijten dan namelijk met elkaar op school.
Net als heel veel scholen in Nederland doen we dit jaar weer mee aan dit
schoolontbijt, omdat we het belang van een goed ontbijt onder de aandacht
van u en de kinderen willen brengen.
Het blijkt dat kinderen niet altijd even goed ontbijten. En dat is niet gezond!
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de benodigde informatie over het Nationaal Schoolontbijt.
Om het milieu te sparen, hebben wij besloten om geen plastic borden en bestek te gebruiken
tijdens het ontbijt. We vragen de kinderen zelf een bord en bestek mee te nemen.
Wie meer wil weten over het Nationaal Schoolontbijt kan kijken op www.schoolontbijt.nl

ZENDING
Het bedrag van maandag 29 oktober was € 56,95

BIJBELROOSTERS

GROEP 1, 2
Mara en Elim
Exodus 15 en 16
De tien geboden
Exodus 20
Het gouden kalf
Exodus 32
Bijbelboekje: Op weg naar het beloofde land
GROEP 3 t/m 8
Bij de verhalen:
Kom maar
Na een lang leven van honderdtwintig jaar sterft Mozes. Hij gaat het beloofde land niet binnen,
maar ziet het vanuit de verte. ‘Kom maar’, zegt God tegen hem. Onder leiding van Jozua trekt het
volk verder. De Heer zorgt ervoor dat ze door de Jordaan kunnen trekken: Kom maar, hier begint
het nieuwe leven.
* Jozua, de opvolger van Mozes
* Mozes sterft
* De doortocht door de Jordaan

Deuteronomium 31:1-8
Deuteronomium 34:1-12
Jozua 4:4-9

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5a
Rekenen: dinsdag 6 november toets tafel van 3
GROEP 5b
Rekenen: dinsdag 6 november toets tafel van 3
GROEP 6
Rekenen: maandag 5 november tafel van 8
GROEP 7
Nieuwsbegrip XL: donderdag 8 november “Discussie zomer- en wintertijd”
GROEP 8a
Engels: dinsdag 6 november repetitie
Nieuwsbegrip XL: donderdag 8 november “Discussie zomer- en wintertijd”
GROEP 8b
Morgen heeft groep 8b de NIO.
Engels: dinsdag 6 november repetitie
Nieuwsbegrip XL: donderdag 8 november “Discussie zomer- en wintertijd”

AGENDA

Vrijdag 2 november
Maandag 5 november
Maandag 5 nov. t/m vrijdag 9 nov.
Woensdag 7 november
Woensdag 7 november
Woensdag 7 november
Donderdag 8 november

Groep 8b NIO
Fietscontrole ‘s morgens
Dorcasactie
Dankdag
Groep 5 bibliotheek
Schoolontbijt groep 1 t/m 8
Groep 1 en 2 cultuureducatie op school:
“Bob en Bella maken muziek”
We wensen u en jullie een fijn weekend!
Team CBS Nieuwoord

