31-01-2019
INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN
Zoals al vermeld in de voorgaande nieuwsbrieven, is er aanstaande dinsdag 5 februari inschrijving
nieuwe leerlingen.
Kinderen die voor 1 oktober 2020 vier jaar worden, kunnen deze dag ingeschreven worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUD PAPIER
Ons oud papier werd tot aan deze maand elke week opgehaald door Kringloop Linderflier. Maar
omdat deze Kringloop gestopt is, wordt ons oud papier natuurlijk ook niet meer opgehaald.
We zijn daarom op zoek naar een bedrijf/vereniging/persoon die elke week het oud papier bij ons
op school op wil halen. We hebben namelijk geen opslagruimte om het papier een maand te
bewaren.
Als u iemand kent die ons papier elke week op wil/ kan halen, wilt u dit dan doorgeven aan ons?
Alvast bedankt!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUDERGESPREKKEN
Op maandag 25 februari en dinsdag 26 februari zijn weer de oudergesprekken voor de
groepen 1 t/m 7. Vandaag krijgen de oudsten van het gezin een uitnodiging mee naar huis. Tijdens
deze oudergesprekken willen we graag alle ouders spreken.
U kunt zowel voor de middag als de avond uitgenodigd worden. We hebben de tijden aangepast
omdat de leerlingen van groep 4 en 5 vrijwillig kunnen deelnemen aan het gesprek en de
leerlingen van groep 6,7 en 8 verplicht worden om bij het gesprek aanwezig te zijn.
We zijn nog aan het zoeken naar een goede gespreksplanner die we digitaal kunnen gebruiken.
Daarom plannen we deze keer nog op de oude manier en krijgt u een papieren uitnodiging met
antwoordstrook.
Wilt u de antwoordstrook voor vrijdag 8 februari meegeven naar school? Dan hebben we
voldoende tijd om een indeling te maken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAD/PBS
Aankomende week staat de regel ‘Na elk toiletgebruik spoelen we door en wassen wij onze handen’
centraal in onze school. Van jongs af aan willen wij de kinderen leren om niet alleen voor hun eigen
hygiëne, maar te zorgen ook die van een ander.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZENDING
Het bedrag van maandag 28 januari was € 51,80

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
De storm op het meer
Bijbelboekje: Jezus en de storm
De genezing van de verlamde

Mattheüs 8 : 23-27
Lucas 5 : 17-26

GROEP 3 t/m 8
Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54
Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18
Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23
Bij de verhalen:
Kan ik jou helpen?
Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan een zieke
man bij het water van Betsaida wat hij wil. En een grote groep mensen heeft eten nodig na een
lange dag. Wie kan deze mensen helpen? En wat is daarvoor nodig? Jezus laat zien wat God voor
mensen doet.

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5b
Rekenen: dinsdag 5 februari toets tafel van 3
GROEP 6
Nieuwsbegrip XL: donderdag 7 februari ‘jaar van Rembrandt’
GROEP 7
Verkeer: maandag 4 februari toets verkeersborden 2
Nieuwsbegrip XL: donderdag 7 februari ‘jaar van Rembrandt’
GROEP 8a
Nieuwsbegrip XL: donderdag 7 februari ‘jaar van Rembrandt’
Let op: Over 4 weken moet je werkstuk af zijn!
GROEP 8b
Nieuwsbegrip XL: donderdag 7 februari ‘jaar van Rembrandt’
Let op: Over 4 weken moet je werkstuk af zijn!

maandag 4 februari
woensdag 6 februari
dinsdag 5 februari

AGENDA
bibliotheekbezoek groep 8
bibliotheekbezoek groep 7
groep 7,8a en 8b cultuureducatie op school
“Erfgoedles Winterkraaien”

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