27-09-2018

BEDANKT!!
We willen alle ouders hartelijk bedanken voor het snelle handelen afgelopen
vrijdagmorgen tijdens de sportdag. Dankzij u konden alle kinderen snel naar
school vervoerd worden en stonden ze gelukkig niet zo lang in de dikke
regenbui.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIEUWE LEERLING
Op donderdag 4 oktober verwelkomen we Sara Diekman als leerling van groep 1.
Sara, we vinden het fijn dat je bij ons op school komt en wensen jou veel plezier
op onze school!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KINDERBOEKENWEEK (3 oktober t/m 12 oktober)
Het thema van de Kinderboekenweek is: Vriendschap: Kom er bij!
We openen de Kinderboekenweek op woensdag 3 oktober met een dansje
op het plein.
U, als ouder, bent hierbij van harte welkom.
----------------------------------------------------------------------------------------------------SAVE THE DATE!
Om alvast in uw agenda te noteren: Donderdag 18 oktober
organiseren wij een ouderavond met het thema ‘Mediawijsheid’.
In de week ervoor zullen de kinderen verschillende activiteiten
hebben in de klas over dit thema.
Meer informatie krijgt u volgende week / volgt via het Nieuwoortje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORLEESWEDSTRIJD
Op vrijdag 5 oktober is de finale van de voorleeswedstrijd.
We wensen de leerlingen die meedoen heel veel succes!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZENDING
Het bedrag van maandag 24 september was € 44,00

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
De dromen van Jozef;
Jozef wordt als slaaf verkocht
Jozef in de gevangenis;
De dromen v.d. schenker en de bakker
De dromen van Farao

Genesis 37
Genesis 37
Genesis 40
Genesis 41

GROEP 3 t/m 8
Kun jij dat oplossen?
Exodus 16: 11-24, Exodus 17: 1-7 en Exodus 18
Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes dat allemaal oplossen?
God helpt, met brood uit de hemel en water uit de rots. En Jetro vertelt Mozes dat hij niet alles zelf
moet willen oplossen, anderen moeten hem daarbij helpen.
* Brood uit de hemel
* Water uit de rots
* Het bezoek van Jetro

Exodus 16:11-24
Exodus 17:1-7
Exodus 18

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5a
Topografie: maandag 1 oktober toets
GROEP 5b
Topografie: maandag 1 oktober toets
GROEP 6
Rekenen: maandag 1 oktober tafel van 5
GROEP 7
Nieuwsbegrip XL: donderdag 4 oktober “2x zoveel tijgers in Nepal”
GROEP 8a
Nieuwsbegrip XL: donderdag 4 oktober “2x zoveel tijgers in Nepal”
GROEP 8b
Nieuwsbegrip XL: donderdag 4 oktober “2x zoveel tijgers in Nepal”

AGENDA

maandag 1 oktober

groep 8a en 8b bibliotheek

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