08-11-2018
SCHOLENDIENST
Op zondag 18 november is er weer een Scholendienst.
We zijn deze keer te gast in Het Anker.
Het thema is: ” Dat is veel
Leerlingen zullen op diverse manieren meewerken.
We nodigen u en jullie van harte uit om deze dienst bij te wonen die om
9.30 uur begint.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFSCHEID LEERLING
Na de herfstvakantie is Djermain Valk uit groep 4b naar SBO De Sleutel gegaan.
Djermain, we wensen je heel veel plezier op je nieuwe school!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHOOLFRUIT
Vanaf komende week neemt onze school deel aan het EU-Schoolfruitprogramma.
Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten
van voldoende groenten en fruit.
Uit onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen verkeerd eetgedrag en
het ontstaan van overgewicht en welvaartsziekten. Ook blijkt dat veel kinderen
te weinig groenten en fruit eten maar vaak kiezen voor ‘ongezonde’ tussendoortjes.
Wat kinderen eten is allereerst de verantwoordelijkheid van ouders en verzorgers, maar met het
EU-Schoolfruitprogramma kan de school kinderen helpen gezonder te leren eten en zo de basis
te leggen voor een gezond leven.
U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
De kinderen krijgen 3 keer per week, gedurende 21 weken, een portie groenten of fruit om samen
in de klas op te eten.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt aangeboden door de Europese Unie,
het ministerie van Economische Zaken en de schoolfruitleveranciers.
Er zijn voor de ouders hieraan geen kosten verbonden.
Wij zien in het EU-Schoolfruitprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van onze
leerlingen voor nu en voor later als ze groot zijn.
Het is een effectieve en voor de kinderen een gezellige en leuke manier om gezonder te leren
eten!

GEBOREN
Op 4 november is Pim de Jong geboren.
Hij is het broertje van Lise uit groep 2.
We feliciteren de familie de Jong van harte met deze gezinsuitbreiding!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZENDING
Het bedrag van maandag 5 november was €46,41

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
De twaalf verspieders
De twee verspieders in Jericho
De overtocht over de Jordaan/Jericho

Numeri 13 en 14
Jozua 2
Jozua 3, 4 en 6

GROEP 3 t/m 8
Bij de verhalen:
Ben jij een engel?
Rechters 13: 1-23
Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. Er breken donkere tijden
aan voor Israël: Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft in plaats van te leven volgens Gods wet.
De Israëlieten worden overheerst door de Filistijnen. In die tijd komt er een engel bij een vrouw
met een bijzonder bericht: Ze zal een zoon krijgen en hij zal een begin maken met de bevrijding
van zijn volk. Simson is zijn naam.
* Een engel met een boodschap
* De engel komt terug
* Simson wordt geboren

Rechters 13:1-8
Rechters 13:9-23
Rechters 13:24-14:4

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5a
Rekenen: dinsdag 13 november toets tafel van 6

GROEP 5b
Rekenen: dinsdag 13 november toets tafel van 6

GROEP 6
Rekenen: maandag 12 november toets tafel van 9
Vanaf 22 november krijgt groep 6 Nieuwsbegrip voor thuis

GROEP 7
Nieuwsbegrip XL: donderdag 15 november

GROEP 8a
Nieuwsbegrip XL: donderdag 15 november
Topografie: donderdag 15 november toets Zuid-Amerika

GROEP 8b
Nieuwsbegrip XL: donderdag 15 november
Topografie: donderdag 15 november toets Zuid-Amerika

AGENDA

maandag 12 november
woensdag 14 november

groep 8a en 8b bibliotheek
groep 7 bibliotheek

We wensen u en jullie een fijn weekend!
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