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OUDERAVOND
Zoals u weet, is er vanavond de ouderavond met het thema MEDIAWIJSHEID.
U kon via Klasbord aangeven of u vanavond aanwezig bent tijdens deze ouderavond. Ook als u
zich niet hebt aangemeld, bent u van harte welkom.
Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar en om 19.30 uur beginnen we met het thema in het
Speellokaal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HERFSTVAKANTIE
De herfstvakantie is van maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober.
We wensen onze leerlingen een hele fijne vakantieweek!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWANGERSCHAPSVERLOF JUF BERDIEN MEIJERINK
Vanaf maandag 29 oktober gaat juf Berdien Meijerink met
zwangerschapsverlof.
Juf Berdien, we wensen jou een fijn verlof, een voorspoedige bevalling en veel
gezondheid voor jullie gezinnetje.
denk even niet aan werken
rust nu maar lekker uit en geniet
van jullie lieve kleine wondertje
dat straks de wereld ziet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUF ELSELIEN RAMERMAN
Juf Elselien Ramerman zal tijdens het zwangerschapsverlof van juf Berdien Meijerink groep 4b
overnemen.
Juf Elselien, we vinden het fijn dat je ons team komt versterken en wensen je een hele fijne tijd bij
ons op school.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEUWE LEERLING
Op maandag 29 oktober verwelkomen we Mikal Tadese Bisrat als leerling van
groep 1.
Mikal, we vinden het fijn dat je bij ons op school komt en wensen jou veel plezier
op onze school.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOOFDLUISCONTROLE
Op dinsdag 30 oktober, direct na de herfstvakantie, wordt er weer een hoofdluiscontrole
gehouden. Wilt u de kinderen met gewassen haar, zonder gel en vlechten, naar school
laten gaan? Als hoofdluis in een groep wordt geconstateerd, vindt twee weken later een
nacontrole plaats. Er zal extra worden gecontroleerd als in een groep twee meldingen van
hoofdluis zijn.

GROEP 3, 4 EN 5 GYM NA DE HERFSTVAKANTIE
Na de herfstvakantie gaan de groepen 3 en 4 op donderdagmorgen met de bus naar de gym in
Het Punt. Wilt u de gymkleding op deze dag in een stevige tas meegeven?
Ook gaat groep 5 na de herfstvakantie op woensdagmorgen en vrijdagmiddag naar de gym in Het
Punt. Zij gaan hier op de fiets naartoe, dus moeten ze deze dagen hun fiets meenemen.
Wilt u de gymkleding op deze dag in een stevige tas meegeven?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3D GROEP
De 3D-groep is afgelopen maandag weer van start gegaan! Juf Lusette van Harten begeleidt de
3D-groep bij ons op school.
Op CBS Nieuwoord werken wij met een Plusgroep, ook wel 3D-groep genoemd.
Het doel van de 3D-groep is om extra uitdaging te bieden aan kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong. Ze krijgen uitdaging op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied.
Hoofdthema’s zijn: leren leren, leren leven en leren denken. De kinderen leren in deze lessen hun
grenzen op te zoeken. Ook gaan ze op zoek naar oplossingen.
De kinderen van de Plusgroep komen op maandagochtend een uur bij elkaar. Vanzelfsprekend
werken ze de overige tijd in hun eigen groep. Uiteraard blijft uitdagende leerstof ook in de eigen
groep aangeboden.
Aan het eind van het jaar vindt er een evaluatie plaats. Dan wordt opnieuw gekeken welke
kinderen in aanmerking komen voor de 3D-groep en of de kinderen die al deelnemen in
aanmerking komen voor een vervolg. Dus wanneer uw kind in de 3D-groep zit, is het ook mogelijk
dat hij/zij hier een volgende schooljaar weer uit gaat. Dit gaat altijd in goed overleg tussen de
groepsleerkracht, juf Lusette en IB-er Judith Khajo en is afhankelijk van de uitdaging die uw kind
nodig heeft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZENDING
Het bedrag van maandag 15 oktober was € 212,05.
Dit supermooie bedrag gaat naar giro 555 voor Sulawesi.
We bedanken iedereen hartelijk voor dit bedrag.

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
De negen plagen
Exodus 7 t/m 10
De tiende plaag
Exodus 11 en 12
De doortocht door de Schelfzee Exodus 13 en 14
Bijbelboekje: De uittocht uit Egypte

GROEP 3 t/m 8
Bij de verhalen:
Kijk uit!
Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door de woestijn, op weg naar het beloofde land.
Als ze er bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op pad om het land te gaan bekijken. Ze komen terug
met goed nieuws en slecht nieuws: het is een prachtig land, maar is er wel plek voor de
Israëlieten?
* Het volk trekt verder
Numeri 10:11-36
* Twaalf verkenners
Numeri 13:1-33
* Mirjam en Aäron sterven
Numeri 20:1-13 + 22-29

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5a
Rekenen: dinsdag 6 november toets tafel van 3
GROEP 5b
Rekenen: dinsdag 6 november toets tafel van 3
GROEP 8a
Op donderdag 1 november heeft groep 8a de NIO.
Vorige week heeft u hier de informatie over gehad middels een folder.
GROEP 8b
Op vrijdag 2 november heeft groep 8b de NIO.
Vorige week heeft u hier de informatie over gehad middels een folder.

AGENDA

maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober
dinsdag 30 oktober
woensdag 31 oktober
donderdag 1 november
vrijdag 2 november

herfstvakantie
luizencontrole
groep 6 bibliotheek
groep 8a NIO
groep 8b NIO
We wensen u en jullie een fijne vakantie!
Team CBS Nieuwoord
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