11-10-2018
OUDERAVOND: ‘MEDIAWIJSHEID’.
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, wordt er op donderdag 18 oktober een ouderavond
georganiseerd over het thema ‘mediawijsheid’. Vandaag hebben alle kinderen een
zelfgemaakte uitnodiging meegenomen naar huis.
Als u vragen heeft over die te maken hebben met dit onderwerp, kunt u deze vanaf
maandag bij ons op de post doen. We hebben hiervoor een brievenbus geplaatst naast
de lerarenkamer. Dit kunnen vragen zijn die u als ouder misschien heeft, of vragen die
in gesprekken met uw kind(eren) naar voren zijn gekomen. Alle vragen zijn welkom en
op de avond zelf zal er ook op een interactieve manier aandacht aan besteed worden.
Dus, donderdag 18 oktober bent u van harte uitgenodigd. Vanaf 19.15 uur staat de
koffie klaar!
We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIEUWE LEERLING
Op maandag 15 oktober verwelkomen we Ilana Braakman bij ons op school. Zij is vanuit
Markelo verhuisd naar Vroomshoop en komt in groep 7.
Ilana, we wensen je een hele fijne tijd bij ons op school!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORLEESKAMPIOENEN
Afgelopen vrijdag (5 oktober) hebben we de finale van de voorleeswedstrijden
gehouden.
We feliciteren Alissa de Graaf (winnaar groep 5/6) en Femke Tieman (winnaar
groep 7/8) van harte met deze prestatie.
Femke zal onze school vertegenwoordigen tijdens de kampioenschappen van
Twenterand. We wensen haar alvast veel succes!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZENDING
Het bedrag van maandag 16 juli was € 48,35

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
De geboorte van Mozes
Exodus 2
Mozes’ vlucht naar Midian
Exodus 2
De roeping van Mozes
Exodus 3
Mozes’ terugkeer naar Egypte;
Mozes en Aäron voor Farao Exodus 4 en 5
GROEP 3 t/m 8
Hoe kun je dat nou doen?
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een gouden kalf hebben gemaakt als
afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging gooit hij de stenen tafelen kapot. Maar
het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien woorden van leven.
* Het gouden kalf
* Mozes komt terug
* Nieuwe stenen tafelen

Exodus 32:1-6
Exodus 32:7-20
Exodus 34

ANDERE INFORMATIE
GROEP 3
Op dinsdagmorgen 16 oktober heeft groep 3 cultuureducatie op school.

GROEP 5a
Rekenen: dinsdag 16 oktober toets tafel van 9
Op dinsdag 16 oktober heeft groep 5a cultuureducatie in Den Ham.
Het thema is: “Met klei boetseren en potten draaien”

GROEP 5b
Rekenen: dinsdag 16 oktober toets tafel van 9
Op dinsdag 16 oktober heeft groep 5b cultuureducatie in Den Ham.
Het thema is: “Met klei boetseren en potten draaien”

GROEP 6
Rekenen: maandag 15 oktober tafel van 7
Aardrijkskunde: donderdag 18 oktober toets

GROEP 7
Topografie: dinsdag 16 oktober toets België/ Luxemburg
Nieuwsbegrip XL: donderdag 18 oktober ‘schilderij vernietigt zichzelf’

GROEP 8a
Topografie: woensdag 17 oktober toets landen + plaatsen Europa
Nieuwsbegrip XL: donderdag 18 oktober ‘schilderij vernietigt zichzelf’
Op donderdagmorgen 18 oktober heeft groep 8a cultuureducatie in Den Ham.
Het thema is: “Met klei boetseren en potten draaien”

GROEP 8b
Topografie: woensdag 17 oktober toets landen + plaatsen Europa
Nieuwsbegrip XL: donderdag 18 oktober ‘schilderij vernietigt zichzelf’
Op donderdagmiddag 18 oktober heeft groep 8b cultuureducatie in Den Ham.
Het thema is: “Met klei boetseren en potten draaien”

AGENDA
Vrijdag 12 oktober
Dinsdag 16 oktober

Donderdag 18 oktober

Groep 1 en 2 cultuureducatie op school
“Mijn schaduw”
Groep 3 cultuureducatie op school “Dag en nacht Vincent van Gogh”
Groep 5a en 5b cultuureducatie in Den Ham
“met klei boetseren en potten draaien”
Groep 7 cultuureducatie op school “Workshop Graffiti”
Groep 8a en 8b cultuureducatie in Den Ham
“met klei boetseren en potten draaien”

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