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Een paar woorden vooraf…
Respect
Alle zandkorrels in de woestijn
hebben hun eigen vorm.
Alle druppels in de zee
verschillen van elkaar.
Geen berg, geen grasspriet
geen wolk, boom of blad
is aan elkaar gelijk.
Alleen machines maken dezelfde dingen.
Als alles in de natuur verschilt,
verschillen ook onze kinderen.
Wij gunnen alle kinderen
dat zij in hun verscheidenheid
verschillend mogen zijn
en daardoor elkaar versterken.
Want kijken naar verschillen leidt tot angst,
maar werken aan verbinding leidt tot veiligheid.
Chris Lindhout
In deze nieuwsbrief leest u welke activiteiten we, in al onze verscheidenheid, met elkaar hebben
beleefd en ervaren. Ook over de activiteiten die nog op stapel staan, wordt u geïnformeerd.
Schoolfruit
In de week van 7 november starten we weer met schoolfruit. We zijn heel blij dat we de leerlingen op
dinsdag, woensdag en donderdag fruit of groente mogen aanbieden.
Dit betekent dat uw zoon/dochter op deze dagen alleen iets te drinken hoeft mee te nemen als
‘tussendoortje’. In de week van 10 april 2017 worden we voor het laatst getrakteerd op gezonde
lekkernijen.
Kinderboekenweek
We kunnen met veel plezier terugkijken op een sprankelende Kinderboekenweek. We hebben met
elkaar kunnen genieten van allerlei activiteiten. Poppenkast, toneelspel, ‘ouderwetse knutselwerken’
en een voorstelling vol verhalen en muziek. Heel fijn dat er zoveel opa’s en oma’s hebben
meegewerkt om onze Kinderboekenweek tot een succes te maken. Dank!
Naast deze activiteiten hebben we zoveel gelezen dat de boekenwurm een enorme lengte heeft
bereikt!
Schoolfotograaf
Op donderdag 15 september heeft de schoolfotograaf de jaarlijkse schoolfoto’s gemaakt. Veel ouders
hebben de foto’s al betaald of teruggegeven. Aan de ouders die de foto’s nog niet hebben betaald, wil
ik vragen het fotogeld, na de vakantie, zo spoedig mogelijk in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Filmmiddag voor de allerkleinsten
U bent van ons gewend dat we in de herfstvakantie een filmmiddag houden voor de allerkleinsten.
Deze filmmiddag is verplaatst naar woensdag 9 november om 14.00 uur. Het belooft een gezellige
middag te worden. Van harte welkom!
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Groep 6 tekent in Zuiderhof
Op donderdag 27 oktober ontmoeten de leerlingen van groep 6 en de bewoners van Zuiderhof elkaar.
De leerlingen zullen de ouderen portretteren. Een creatieve activiteit waar de ouderen en de jongeren
veel plezier aan zullen beleven.
Techniek3daagse
Op dezelfde ochtend dat groep 6 portretten maakt van onze oudere buurtbewoners, gaan groep 7 en
8 naar Mijdrecht voor een techniekochtend. Deze ochtend maakt deel uit van een ‘Techniek3daagse’.
De leerlingen krijgen workshops aangeboden uit de branches:
- metaal en kunststof;
- bouw;
- installatietechniek;
- ICT & nieuwe media;
- robotica;
- automotive en logistiek.
We verwachten dat de leerlingen op deze manier een breed beeld krijgen van wat techniek inhoudt.
Groep 8 naar Medialab
Het bezoek van groep 8 aan het Medialab was een groot succes. De leerlingen hebben kennis
gemaakt met de nieuwe mogelijkheden die er zijn op het gebied van film, televisie en nieuwe media.
Het thema van het MediaLab 2016 is StoryFactory. Het MediaLab laat zien hoe ruimtes, schermen,
objecten en gereedschappen worden ingezet om verhalen te vertellen, te delen en te ervaren.
Presentatie Suzanne ‘t Hart
In de vorige nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over het Youth onderzoek. Op vrijdag 28 oktober komt
Suzanne ‘t Hart hierover een presentatie geven in groep 5 t/m 7. Na de presentatie krijgen de
leerlingen een flyer mee naar huis.
Schaatsevenement
De leerlingen van groep 4, 5 en 6 doen, op 1 november, mee aan het schaatsfestijn op de Vechtse
Banen in Utrecht. We zien uit naar dit sportieve spektakel.
Kinderconcert Irina Parfenova
Irina Parfenova komt, op dinsdag 8 november, samen met een zangeres, een concert geven voor de
leerlingen van groep 4, 5 en 6. We zijn benieuwd naar de voorstelling!
Nationaal schoolontbijt
Op donderdag 10 november staat het Nationaal Schoolontbijt op ons programma. Met elkaar zullen
we genieten van een overheerlijk, gezamenlijk ontbijt.
Zending
De afgelopen jaren waren we als school sponsor van Arely
uit Guatemala. Zij heeft het sponsorprogramma verlaten
omdat zij een baan heeft gevonden, waardoor zij haar
familie kan ondersteunen.
Op de foto hiernaast ziet u Mary Andrea eveneens uit
Guatemala. Vanaf nu willen we er met elkaar voor zorgen
dat zij christelijk onderwijs, genoeg eten, kleding en zo
nodig medische zorg krijgt. Wat zou het geweldig zijn om
haar een betere toekomst te geven.
Hoe kunnen we dat doen?
Iedere maandagmorgen staat de zendingsbus in elke klas
klaar. We verwachten op deze manier genoeg geld in te
zamelen voor Mary Andrea. Daarnaast hopen we in de loop
van dit jaar acties te houden om geld in te zamelen voor
Mary Andrea én.. voor nog een ander mooi doel. Hierover
de volgende keer meer!
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Komende periode
oktober 2016
maandag
24
dinsdag
donderdag

25
27

vrijdag

28

gezonde start
luizencontrole
boekpromotie in verschillende groepen
techniekdag voor groep 7 en 8
portrettekenen in Zuiderhof - groep 6
presentatie Suzanne ‘t Hart voor groep 4 t/m 7

november 2016
dinsdag
01
dinsdag
08
donderdag
10
maandag
14
dinsdag
15
donderdag
24

schaatsevenement groep 4, 5, en 6
kinderconcert Irina Parvenova groep 4, 5 en 6
nationaal schoolontbijt
voorlopige adviesgesprekken voor ouders van groep 8
voorlopige adviesgesprekken voor ouders van groep 8
boekpromotie in verschillende groepen

december 2016
maandag
05
donderdag
22
vrijdag
23

sinterklaasfeest
Kerstviering in de kerk
extra vrije dag; alle leerlingen zijn vrij

Psalm van de week
24 oktober
31 oktober
07 november
14 november
21 november
28 november

Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm

33 vers 1
42 vers 1
122 vers 1
62 vers 1
63 vers 1
81 vers 1

Lied van de maand uit het Nieuwe Liedboek
Oktober
Lied 1013: Als alle mensen vogels dromen
Lied 168: Go down, Moses
November
Lied 863: Nu laat ons God de Here
Lied 912: Neem mijn leven, laat het, Heer
Tot slot
Een fijne herfstvakantie en een hartelijke groet,
mede namens het team,
Petra Eindhoven

3

