04-10-2018
JUF GRETA WAIJERINK
Juf Greta is sinds vorige week weer thuis. Ze is nog erg moe en misselijk. Het lopen gaat nog
moeizaam en ze heeft hulp van thuiszorg. Haar waarden stijgen goed en de artsen zijn tevreden
over haar herstel.
We wensen haar vanaf deze kant veel beterschap!
Als u haar een kaartje wilt sturen is dit haar adres:
De Mute 10
7683 XP Den Ham
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KINDERBOEKENWEEK
We willen alle ouders en andere belangstellenden hartelijk danken voor hun belangstelling tijdens
de opening gisteren op het plein. Omdat de geluidsinstallatie weigerde en niet alle aanwezigen de
afsluiting konden horen, bedanken we u nogmaals via deze nieuwsbrief.
Op donderdag 11 oktober mogen de kinderen een bordspel meenemen. Er worden allerlei
bordspelen gespeeld in de verschillende groepen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORLEESWEDSTRIJD
Op vrijdag 5 oktober is de finale van de voorleeswedstrijd.
We wensen de leerlingen die meedoen heel veel succes!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIEUWE LEERLINGEN
Op maandag 8 oktober verwelkomen we Evi Ekkel als leerling van groep 1.
Evi, we vinden het fijn dat je bij ons op school komt en wensen jou veel plezier
op onze school!
----------------------------------------------------------------------------------------------------SAVE THE DATE!
Zoals vorige week al in de nieuwsbrief vermeld organiseren wij op donderdag 18
oktober een ouderavond met het thema ‘Mediawijsheid’. In de week ervoor zullen de kinderen
verschillende activiteiten hebben in de klas over dit thema.
Deze ouderavond zal worden geleid door Barry Kuijpers van het bedrijf Media en Maatschappij.
Het belooft een leuke en leerzame avond te worden.
We kunnen ons voorstellen dat u als ouders vragen hebt rondom het mediagebruik van uw
kinderen. Denk daarbij aan gamen, chatten, (on)bekende vrienden toevoegen, het gebruik van
wachtwoorden en meer van deze zaken. Vanaf maandag 15 oktober vindt u in de
personeelskamer een brievenbus. Daar kunt u uw vragen over dit thema instoppen. Barry Kuijpers
zal proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Op deze manier zal het een interactieve
avond worden.
In de komende week zult u nog meer informatie over de details van de avond ontvangen.

GEVONDEN VOORWERPEN

Zoals u op de foto kunt zien, zijn er de afgelopen periode
nogal wat spullen op school blijven liggen. Het gaat hierbij
om schoenen, jassen, mutsen en nog veel meer. Wilt u eens
langskomen of er iets van uw kind tussen zit?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZENDING
Het bedrag van maandag 1 oktober was € 45,90

BIJBELROOSTERS

GROEP 1, 2
De broers voor de 1e keer in Egypte
De broers voor de 2e keer in Egypte
Bijbelboekje: Jozef

Genesis 42
Genesis 43

GROEP 3 t/m 8
Pas op!
Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op weg
naar het beloofde land. Het is een kostbaar verbond, maar ook een breekbaar verbond. Je moet er
zuinig op zijn!
* De Heer verschijnt op de Sinaï
* De tien geboden
* Twee stenen tafelen

Exodus 19
Exodus 20:1-17
Exodus 20:18-21 + Ex 21-31 + Ex 31:18

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5a
Op dinsdag 16 oktober gaat groep 5a naar Den Ham voor een excursie omtrent cultuur. Ze gaan
hier met klei aan de slag en ze gaan potten draaien.
GROEP 5b
Op dinsdag 16 oktober gaat groep 5b naar Den Ham voor een excursie omtrent cultuur. Ze gaan
hier met klei aan de slag en ze gaan potten draaien.
GROEP 6
Rekenen: maandag 8 oktober tafel van 6

GROEP 7
Topografie: dinsdag 9 oktober toets Europa
Nieuwsbegrip XL: donderdag 11 oktober ”aardbeving en tsunami op Sulawesi”
Op donderdag 11 oktober gaat groep 7 op excursie naar het bos. Ze moeten ’s morgens dichte
schoenen/ laarzen mee.
GROEP 8a
Topografie: donderdag 11 oktober toets landen
Nieuwsbegrip XL: donderdag 11 oktober ”aardbeving en tsunami op Sulawesi”
Op woensdag 21 en donderdag 22 november vinden de MeeMaakDagen van het
Zone college(AOC) plaats. Op woensdag 21 november zijn de kinderen van harte welkom van
12.30-14.00 uur.
De ouder/verzorger kan de leerling opgeven door een e-mail te sturen naar hbrink@zone.college.
Op 28 november 2018 en 16 januari 2019 van 15.00 tot 20.00 uur organiseren zij weer de Open
Dagen. De ouders/verzorgers en de kinderen worden hiervoor van harte uitgenodigd.
GROEP 8b
Topografie: donderdag 11 oktober toets landen
Nieuwsbegrip XL: donderdag 11 oktober ”aardbeving en tsunami op Sulawesi”
Op woensdag 21 en donderdag 22 november vinden de MeeMaakDagen van het
Zone college(AOC) plaats. Op woensdag 21 november zijn de kinderen van harte welkom van
12.30-14.00 uur.
De ouder/verzorger kan de leerling opgeven door een e-mail te sturen naar hbrink@zone.college.
Op 28 november 2018 en 16 januari 2019 van 15.00 tot 20.00 uur organiseren zij weer de Open
Dagen. De ouders/verzorgers en de kinderen worden hiervoor van harte uitgenodigd.

AGENDA

woensdag 10 oktober

groep 7 bibliotheek

We wensen u en jullie een fijn weekend!
Team CBS Nieuwoord

CBS Nieuwoord, Klimop 1, 7681 HD Vroomshoop, tel.: 0546-641805, internet:www.cbsnieuwoord.nl, email: nieuwsbrief@cbsnieuwoord.nl
Feestelijke
Kinderboekenweek in Twenterand

Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek!
Dit jaar is het motto: ‘Kom erbij!’ en daarbij gaat het over vriendschap.

Activiteiten van de bibliotheek
Boekenspeurtocht
Kom in de Kinderboekenweek naar de bibliotheek! Dan kun je meedoen met een speciale
Kinderboekenweek-wedstrijd: de boekenspeurtocht.
De boekenspeurtocht kun je doen tijdens de openingsuren van de bibliotheek en alleen in de
Kinderboekenweek, dus van 3 t/m 13 oktober. Er zijn 2 speurtochten, voor kinderen van 6-9 jaar en voor
kinderen van 9-12 jaar.
Onder de goede inzendingen wordt een boek verloot.

Met de klas naar de bibliotheek voor de ‘Vriendjes’ speurtocht.
Veel kinderen van groep 5 komen met hun juf of meester naar de
bibliotheek voor een speciaal Kinderboekenweekbezoek. Daar wordt
voorgelezen uit de boeken die een prijs hebben gewonnen en verteld over
de Kinderboekenweek en er is een opdrachtencircuit met allerlei
‘Vriendjes’ opdrachten.

Digitaal spel Codewoord:
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 en vind jij het leuk om op de computer spelletjes
en opdrachtjes te doen? Dan is er speciaal voor jou tijdens de
Kinderboekenweek het digitale spel “Codewoord”, dat op de website van
de Bibliotheek staat. Ook Codewoord staat in het teken van vriendschap.
Door antwoord te geven op verschillende vragen verzamel je letters voor
het codewoord. Dan nog even puzzelen met die letters en dan ontdek je het Codewoord. Onder alle goede
inzendingen wordt een prijs verloot.
Kijk voor meer informatie vanaf 1 oktober op : www.bibliotheektwenterand.nl

Christelijke kinderboekenmaand
De 24e Christelijke Kinderboekenmaand is de hele maand oktober en heeft als thema ‘Door dik en dun’.
Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in slechte tijden.
Een goede vriendschap is goud waard. De wetenschap dat je altijd bij de ander kan aankloppen,
hoe je je ook voelt, maakt vriendschap zo bijzonder.
In de bibliotheken van Twenterand liggen tot eind oktober boekenkranten met nieuwtjes over boeken en
een puzzel.
En ook kun je alvast daar de actieboeken bekijken die je in de boekwinkel kunt kopen.

Kom naar de bibliotheek!
Volop activiteiten dus in de bibliotheken van Den Ham, Vriezenveen, Vroomshoop en Westerhaar!
Doe mee of kom gewoon langs om een mooi boek te lenen! In de bibliotheken zijn ook veel boeken te zien
die een landelijke prijs, Griffel of Penseel, hebben gewonnen, en natuurlijk ook heel veel boeken over
vriendschap!
Wil je meer weten? Kijk dan op onze website: www.bibliotheektwenterand.nl

