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Beste ouders en kinderen,
Hoe blij en rijk mogen we wel niet zijn met alles wat we hebben! Een heerlijke vakantie week,
een fijn huis, een heerlijk bed en elke dag goed eten. We zien natuurlijk allemaal om ons heen
dat het ook anders kan, neem bijvoorbeeld de vluchtelingen problematiek! Bij de kinderen
leeft dit onderwerp ook, deze week willen we er ook daadwerkelijk wat mee doen….
De Bijbellessen:
Tijdens de bijbellessen zijn we bezig met het hierboven genoemde thema:’’ op de vlucht’’. De
gewone bijbellessen en het huiswerk voor levend water zijn er dus deze week niet. Op
maandag zijn we gestart met de uitleg van de inzamelingsactie (de rugzakjes). Vandaag zijn
we gestart met het lied van de week:’’ Groot is uw trouw o heer’’, bijzonder om te zingen met
in je achterhoofd de problemen in de wereld. We hebben hier er over doorgepraat en een
filmpje bekeken van vluchtelingen die aankomen op Lesbos. Heftig om te zien, daarna was er
bij de groep snel het gevoel om iets te doen. We zijn aan de slag gegaan met brieven,
tekeningen, elfjes en gedichten maken. Een heel aantal kinderen wist zelfs al een briefje te
schrijven in het Engels, knap hoor!
Volgende week gaan we met hoofdstuk 38 bezig, op donderdag zal hier ook huiswerk voor
zijn.
Het gewone werk….
Vandaag hadden we het signaaldictee van spelling, aankomende donderdag maken we
hiervoor het ‘echte’ dictee. Met rekenen zijn we druk aan het cijferen! Groep 6 met plus en
min sommen, groep 7 met keersommen onder elkaar, best pittig!
En verder….
Volgende week is er weer: ‘Swim to play’ in bad Hesselinge! Onze groep wordt op alle
dinsdagen t/m 1 december uitgenodigd om van 11.00-12.00 te gaan zwemmen! Heerlijk
natuurlijk, maar we moeten er wel een aantal dingen voor afstemmen. Allereerst moeten de
kinderen op die dagen zwemspullen meenemen. Het is ook slim om die dag even iets extra’s te
eten en of te drinken mee te geven. Gezien het tijdstip van het zwemmen is het voor de
kinderen die normaal gesproken thuis eten niet handig om thuis te eten. Ons voorstel is om
het als volgt te doen: kinderen die normaal niet op school eten, blijven nu wel op school eten
en hoeven hier dus niet voor te betalen! Is dit voor uw kind van toepassing, mail mij dan even
retour. Dan maak ik dat weer met de TSO in orde en krijgt u van deze dagen geen factuur.
Tot slot moeten alle kinderen die dinsdagen op de fiets naar school komen. Mocht dit een
probleem zijn dan is lenen van een andere leerling een oplossing. Dit graag vroegtijdig
regelen….
Voor het uitje naar de Koloniehof heeft groep 6/7 inmiddels voldoende ouders/auto’s! De
voorbereidende les heeft inmiddels gisteren plaatsgevonden. Ouders die meegaan met het
uitstapje krijgen hiervoor in week 46 of 47 meer informatie.
De planning:

Woensdag 28/10: overhoring tafels 1-10 (extra)
Vrijdag 30/10: kinderen vrij ivm studiedag..
Dinsdag: 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 en 1/12 Swim2play.
Donderdag: 5/11 les 38 levend water.
Vrijdag 6/11: groep 6 en 7 overhoring Engels.
Vrijdag 20/11: uistapje Koloniehof en start Mediamasters.
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