Bijbelse geschiedenis
Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
Het bezoek van Jetro, Exodus 18
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Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Planning september en oktober
Maandag, woensdag: en vrijdag Fruitdag
9 okt.: Inloopspreekuur JGT van 9.00 uur tot 9.30
uur, tel. nr. 06 36162540,
email: j.brands@jgthollandrijnland.nl
3 okt.: start Kinderboekenweek met als thema
Vriendschap
10 okt.: Boekenmarkt
15 okt.: Muziekavond 19.00 -20.00 uur voor gr. 1b,
4b, 5b, 6b en 8a
16 okt.: Muziekavond 19.00 -20.00 uur voor gr. 1c,
1/2a, 3a, 4a, 6a en 7b
17 okt.: Muziekavond 19.00 -20.00 uur voor gr. 2b,
2c, 3b, 5a, 7a en 8b
22 t/m 26 okt.: herfstvakantie

Goede doelen
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel. Er wordt tot de
herfstvakantie gespaard voor Dorcas. Zie informatie in de
nieuwsbrief
van
30
augustus
en
op
https://www.voordeallerarmsten.nl.
De week is er € 59,72 opgehaald. Namens de commissie
hartelijk dank.

Come4Sport
Afgelopen week heeft de school meegedaan aan de
Come4Sports-week.
Een
themaweek
waarin
verschillende activiteiten in het teken stonden van
positieve gezondheid en plezier in bewegen.
Ook is er een “wedstrijd” gehouden in elke klas. Welke
klas is “de gezondste klas”. Elke keer als een kind een
flesje water en fruit mee nam voor in de pauze kreeg het
een blauwe en groene kraal. Er is in elke groep goed
gespaard! Wie er gewonnen heeft is op dit moment nog
niet bekend.
Gezond eten en drinken
Het gezond eten en water drinken willen we een vervolg
geven. Daarom houden we vanaf volgende week op
maandag, woensdag en vrijdag gezonde dagen. Dat
houdt in dat de kinderen op deze dagen alleen fruit eten
en water drinken in de morgenpauze.
Verder wijzen wij u nog een keer op de flyer Tips voor
Kids, die uw kind vorige week heeft meegekregen en nu
als bijlage wordt meegestuurd.

Inschrijven
Het komt voor dat ouders vergeten het jongere
broertje/zusje van hun schoolgaande zoon/dochter in te
schrijven of misschien bent u ervan uitgegaan dat dit
automatisch geberut. Mocht dat het geval zijn, wilt u dan
bij de directie inschrijfformulieren ophalen? Wij willen
graag teleurstellingen voorkomen.
Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek met als
thema Kom erbij! Alle groepen zijn al druk bezig met
vlaggetjes versieren die in de aula en gangen worden
opgehangen. Op school wordt aan deze start een ludieke
invulling gegeven. Hoe die eruit gaat zien, is nog even een
verrassing.
In het kader van de boekenweek wordt er 10 oktober ’s
morgens een boekenmarkt gehouden! Zie bijlage.

Jassen en schoenen
Tot en met 30 september kunt u jassen en schoenen
inleveren voor Kosovo. Op het podium in de aula, staan
dozen waar u de jassen en/of schoenen in kunt doen.
Alvast namens de mensen in Kosovo heel erg bedankt!
Rugzakjes
Dit jaar doen we weer als school mee met de RUGTASactie die ook bestemd is voor Kosovo. Doet u mee??
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