13-09-2018

STARTAVOND
Denkt u aan de startavond morgenavond? U kunt vanaf 18.00 uur starten met de fietsroute.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPORTDAG
Vrijdag 21 september is er voor de groepen 3 t/m 8 een sportdag bij zwembad De Zandstuve in
Vroomshoop.
De groepen 3, 4a, 4b, 5a en 5b hebben de sportdag ’s morgens.
De groepen 6, 7, 8a en 8b hebben ’s middags de sportdag.
Groep 5 is ’s middags vrij en de groepen 6 t/m 8 zijn ’s morgens vrij.
De kleuters van groep 2 zijn deze morgen om 11.30 uur vrij.
Van u wordt verwacht dat uw kind bij zwembad De Zandstuve in Vroomshoop (dus niet
op school!) in sportkleding aanwezig is.
Groep 3, 4 en 5 moet om 8.35 uur aanwezig zijn. Het duurt ’s morgens tot 11.45 uur.
Groep 5 t/m 8 moet om 12.05 uur aanwezig zijn. Het duurt ’s middags tot 15.00 uur.
Tip: Laat sieraden en andere waardevolle spullen thuis.
We hopen er samen met uw kinderen een leuke sportdag van te maken!
U bent natuurlijk van harte welkom om de kinderen aan te moedigen.
Bij slecht weer zal er via de mail en klasbord aangegeven worden of de sportdag wel of niet doorgaat.
Mocht de sportdag niet doorgaan, moeten alle kinderen gewoon naar school.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MENEER TON KRUISKAMP
In de laatste week van de zomervakantie heeft meneer Ton een lichte hartinfarct gehad. Hiervoor heeft hij
inmiddels een bypassoperatie gehad. Het gaat nu gelukkig een stuk beter met hem. Hij ligt nog wel in het
ziekenhuis, maar hij mag misschien morgen al naar huis.
Meneer Ton, we wensen je van harte beterschap toe!
Voor een kaartje is dit het adres:
De Bevert 10
7681 ZG Vroomshoop
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MENEER BERT KAMERMANS
Omdat meneer Ton de komende periode niet kan werken, hebben we Bert Kamermans bereid gevonden
om de taken van meneer Ton over te nemen. Meneer Bert is op donderdag en vrijdag bij ons op school.
Meneer Bert, we wensen je een mooie tijd bij ons op school!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZENDING
Het bedrag van maandag 10 september was € 43,20

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
* De roeping van Abram
* Abram en Lot
* God belooft Abraham een zoon
* Bijbelboekje: Abraham

Genesis 12
Genesis 13
Genesis 17 en 18

GROEP 3 t/m 8
Bij de verhalen:
Weg!
De farao wil het volk Israël niet laten gaan. Maar nadat er tien zware plagen over Egypte zijn gekomen,
gaan ze toch. Zo vertrekt het volk van God: weg uit de slavernij, op weg naar een veelbelovende toekomst.
* Naar de farao
Exodus 5:1-11
* De plagen
Exodus 7-10
* De uittocht
Exodus 12:29-42

ANDERE INFORMATIE
GROEP 2
In verband met de sportdag van groep 3, 4 en 5 zijn de leerlingen van groep 2 op vrijdag 21
september om 11.30 uur vrij. Zo heeft juf Herma Koenderink iets meer tijd om zich naar het zwembad te
begeven om te helpen en hebben de ouders de tijd om kinderen van school en zwembad op te halen.
GROEP 6
Rekenen: maandag 17 september toets tafel van 3
GROEP 7
Nieuwsbegrip XL: donderdag 20 september “Ocean clean up”
GROEP 8a
Nieuwsbegrip XL: donderdag 20 september “Ocean clean up”
GROEP 8b
Nieuwsbegrip XL: donderdag 20 september “Ocean clean up”

AGENDA

maandag 17 september
dinsdag 18 september
woensdag 19 september

groep 3 bibliotheek
groep 4 bibliotheek
groep 6 bibliotheek

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