22-11-2018

SCHOEN ZETTEN

De leerlingen van groep 1 t/m 4 mogen woensdag 28 november
een schoen, klomp, laars of pantoffel meenemen naar school!
We gaan deze dag de schoen zetten voor Sinterklaas en Zwarte Piet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOEDERS VERSIERCOMMISSIE BEDANKT
De afgelopen weken zijn d e moeders van de versiercommissie weer erg druk geweest om onze
school in de sinterklaasstemming te brengen. Het geheel ziet er erg mooi uit.
We willen daarom de moeders van de versiercommissie heel hartelijk bedanken voor hun
creativiteit en inzet. Mede dankzij uw hulp is de school weer gezellig versierd.
We willen u als ouders van harte uitnodigen om de mooie versiering te bekijken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWENTERANDDICTEE
Dinsdag 27 november zullen Sem Olsman uit groep 7 en Hielke Maat uit groep 8b onze school
vertegenwoordigen tijdens het Junior Twenteranddictee.
We wensen Sem en Hielke heel veel plezier en succes!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAD/PBS
We pakken de regels ten aanzien van de gedragsverwachtingen van het PBS weer op met de
leerlingen. Via een positieve benadering leren we de leerlingen elke twee weken een nieuwe
gedragsverwachting.
Dit keer starten we met de regel: ‘Ik behandel een ander zoals ik zelf ook behandeld wil worden’.
Deze regel komt voort uit de gedachte dat respect voor een ander een goed startpunt is voor een
gezonde en fijne samenwerking. En dat vormt een goede basis voor het leren hier op school en
een goede voorbereiding op de vervolgscholen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZENDING
Het bedrag van maandag 19 november was € 45,05

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
De geboorte van Samuël
De roeping van Samuël
Saul tot koning gezalfd
David tot koning gezalfd

1 Samuël 1
1 Samuël 3
1 Samuël 9 en 10
1 Samuël 16: 1-13

GROEP 3 t/m 8
Bij de verhalen:
Geen haar op mijn hoofd…
Rechters 16: 1-21
Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden, want dat is het teken dat
hij bij God hoort. Als Delila blijft aandringen, vertelt Simson het haar toch. Terwijl hij slaapt, laat
Delila zijn haren afscheren zodat Simson zijn kracht verliest.
* Simson neemt de stadspoort mee
Rechters 16:1-3
* Simson en Delila
Rechters 16:4-14
* Het geheim van Simson
Rechters 16:5-15

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5a
Rekenen: dinsdag 27 november toets tafel van 7
GROEP 5b
Rekenen: dinsdag 27 november toets tafel van 7
GROEP 6
Nieuwsbegrip XL: donderdag 29 november
GROEP 7
Nieuwsbegrip XL: donderdag 29 november
GROEP 8a
Nieuwsbegrip XL: donderdag 29 november
GROEP 8b
Nieuwsbegrip XL: donderdag 29 november

AGENDA

Woensdag 28 november

Groep 5 bibliotheek

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