20-09-2018
BEDANKT
We willen de Ouderraad hartelijk bedanken voor de mooie en gezellige startavond van
vrijdag 15 september. Het was een geslaagde en gezellige avond!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPORTDAG
Morgen 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.
Tot nu toe gaan we er van uit dat de sportdag morgen gewoon doorgaat. Als morgenvroeg blijkt
dat het weer toch te slecht is/ wordt, krijgt u via klasbord hierover bericht.
Mocht dit nu het geval zijn, worden alle kinderen gewoon op school verwacht.
Dus ook de groepen die anders ’s morgens vrij zijn.
We hopen op een droge dag morgen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STARTGESPREKKEN
Aanstaande maandag en dinsdag zijn de startgesprekken. De oudste uit het gezin heeft hiervoor
vandaag het briefje meegekregen met daarop de dag en de tijd.
Zoals in de uitnodigingsbrief vermeld is, worden de kinderen van groep 6 t/m 8 verwacht bij het
gesprek. Voor de groepen 4 en 5 is het vrijwillig en voor groep 1 t/m 3 zijn de startgesprekken
alleen voor de ouders.
Bij gescheiden ouders verwachten we het kind samen met de ouder waarbij het kind in huis woont.
We hebben deze regel omdat een kind van gescheiden ouders anders twee keer naar een
startgesprek moet en twee keer hetzelfde verhaal moet vertellen. Dit willen we voorkomen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORRONDES VOORLEESWEDSTRIJD
Op donderdag 27 september worden de voorrondes van de Voorleeswedstrijd gehouden in de
eigen groep. Bij groep 5a en 5b zijn er ieder 2 winnaars. Bij groep 6 zijn er 3 of 4 winnaars.
Bij groep 7 zijn er 3 winnaars en bij groep 8a en 8b ieder 2 winnaars.
Op vrijdagmorgen 5 oktober is de finale. We wensen alle deelnemers veel succes!

ZENDING

Het bedrag van maandag 17 september was € 51,25

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
* Izaäks geboorte; Hagar en Ismaël
* Izak zegent Jakob
* De vlucht van Jakob
* Bijbelboekje: Jakob en Ezau

Genesis 21
Genesis 25 t/m 27
Genesis 28

GROEP 3 t/m 8
Wie kan ons redden?
Exodus 14: 9-31, Exodus 15: 1-18 en Exodus 15: 22-26
Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit hen achterna om hen terug te brengen
naar Egypte; wie kan hen nog redden? Als geen mens meer weet hoe het verder moet, weet God
het wel. Hij wijst een weg door het water.
* De doortocht door de zee
* Het lied van Mozes
* Het bittere water

Exodus 14:9-31
Exodus 15:1-18
Exodus 15:22-26

ANDERE INFORMATIE
GROEP 2
Herinnering: morgen zijn de leerlingen van groep 2 om 11.30 uur vrij i.v.m. de sportdag
van groep 3 t/m 8
GROEP 6
Rekenen: toets tafel van 4

GROEP 7
Nieuwsbegrip XL: donderdag 27 september “Prinsjesdag”

GROEP 8a
Nieuwsbegrip XL: donderdag 27 september “Prinsjesdag”

GROEP 8b
Nieuwsbegrip XL: donderdag 27 september “Prinsjesdag”

AGENDA

woensdag 26 september
maandag 24 t/m vrijdag 28
september

groep 5 bibliotheek
groep 5 t/m 8 week van de pauzehap

We wensen u en jullie een fijn weekend!
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