15-11-2018

VAN DE DIRECTIE
Op maandag 26 november en dinsdag 27 november hebben we weer tien minutengesprekken
voor de groepen 1 t/m 7. (voor groep 8 volgen deze gesprekken na de uitslag van de NIO)
In tegenstelling tot de gespreksdagen in september, zijn deze gesprekken niet verplicht voor de
ouders. Deze gespreksdagen worden dus op vrijwillige basis gehouden.
Als u graag de leerkracht van uw kind(eren) wilt spreken, bent u natuurlijk van harte welkom.
Mocht u besluiten om naar deze tien minutengesprekken te willen gaan, vragen we u om dit
middels inschrijving te doen. Vanaf aanstaande maandag (19 november) vindt u bij de
personeelsingang een inschrijfformulier. Hierop kunt u inschrijven wanneer u wenst te komen.
Wanneer u meerdere kinderen op school hebt, vragen we u voor elk kind apart in te schrijven
onder de betreffende groep waar uw kind in zit.
Wilt u er bij de inschrijving rekening mee houden dat u tussen de tijden van uw kinderen
10 minuten vrij laat voor de eventuele uitloop van de gesprekken?
Mocht u het inschrijven lastig vinden, kunt u dit altijd even vragen aan een leerkracht. Hij/zij helpt u
hier graag bij.
Voor de leerlingen van groep 4 en 5 geldt dat ze op vrijwillige basis bij de gesprekken mogen zijn
als u als ouder besluit om naar de gespreksavond te gaan.
Voor de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 is het verplicht om bij de gesprekken aanwezig te zijn
als u als ouder besluit om naar de gespreksavond te gaan.
De leerling gaat maar één keer mee naar een tien minutengesprek. Dus bij gescheiden ouders
hoeft het kind niet met beide ouders mee, maar met de ouder waar het kind (op die dag) in huis
woont.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHOLENDIENST
Aanstaande zondag 18 november is de Scholendienst waarover we in
het vorige Nieuwoortje schreven. Deze dienst is in Het Anker en begint om 9.30 uur.
De kinderen hebben flink hun best gedaan om er een mooie dienst van te maken.
Er is op school goed geoefend met het instuderen van stukjes en het zingen van
liederen. Ook hebben de leerlingen leuke versieringen voor in de kerk gemaakt.
We hopen dan ook van harte dat u, samen met uw kind(eren), deze dienst zult bijwonen.
► Wilt u de kinderen vooraf thuis naar de wc laten gaan?
Dat voorkomt geloop tijdens de dienst; dit is immers erg storend.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HERCONTROLE FIETS
Op dinsdagmorgen 20 november vindt de hercontrole van de fietsen plaats.
Fietsen die bij de reguliere controle niet in orde waren, worden deze morgen
opnieuw gekeurd. Wilt u de fiets van uw kind goed nakijken?
Het is belangrijk voor de veiligheid van uw kind dat zijn/haar fiets in orde is.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZENDING
Het bedrag van maandag 12 november was € 54,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
Naomi gaat naar Moab en komt
terug met Ruth
Ruth 1
Ruth en Boaz
Ruth 2 t/m 4
Bijbelboekje: Ruth
GROEP 3 t/m 8
Wordt het daar beter van?
Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5
Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar wordt
het er beter van als je geweld gebruikt?
* Simson doodt een leeuw
* Het raadsel van Simson
* Simson steekt het veld in brand

Rechters 14:5-9
Rechters 14:10-20
Rechters 15:1-5

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5a
Topografie: maandag 19 november toets
Rekenen: dinsdag 20 november toets tafel van 6
GROEP 5b
Topografie: maandag 19 november toets
Rekenen: dinsdag 20 november toets tafel van 6
GROEP 6
Topografie: maandag 19 november toets Nederland
GROEP 7
Topografie: dinsdag 20 november toets Frankrijk, Spanje, Portugal
Nieuwsbegrip XL: donderdag 22 november
GROEP 8a
Nieuwsbegrip XL: donderdag 22 november
Dinsdag 20 november brengt groep 8 een bezoek aan het Noordik. Dit is onder schooltijd.

GROEP 8b
Nieuwsbegrip XL: donderdag 22 november
Dinsdag 20 november brengt groep 8 een bezoek aan het Noordik. Dit is onder schooltijd.

AGENDA

Zondag 18 november
Maandag 19 november
Maandag 19 november
Dinsdag 20 november
Donderdag 22 november

Scholendienst Het Anker
Groep 3, 4a en 4b bibliotheek
Groep 6 cultuureducatie in Het Punt: “Blauw gras”
Herkeuring fietscontrole
Groep 4a en 4b cultuureducatie op school:
“Dag en nacht Vincent van Gogh
Groep 6 cultuureducatie op school:
“De Grote Radioshow”
Groep 8a en 8b cultuureducatie op school:
“De Grote Radioshow”
We wensen u en jullie een fijn weekend!
Team CBS Nieuwoord
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