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NIEUWSBRIEF voor week 37 en 38

8 september 2016

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In deze eerste officiële nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar vragen wij uw aandacht
voor het volgende:
Agenda
9 september
13 september
16 september
30 september

Trouwdag juf Kirsten.
Informatieve ouderavond.
Afscheid meester Rop.
kerkdienst.

Kind op Maandag
Week 37 12/09 - 16/09
Vol vuur. Exodus 2:11-25; 3:1-12; 5:1-9
Mozes kan het niet aanzien dat de Hebreeërs het zo zwaar hebben. Nadat hij een
Egyptenaar gedood heeft, moet hij vluchten. Bij een brandend braambos hoort hij de
stem van de Heer. Het volk moet weg uit Egypte.
Week 38 19/09 - 23/09
Het verschil. Exodus 7-10; 12:29-42
De farao is anders dan God. In heel Egypte is het anders dan in het gebied van de
Israëlieten. Het volk Israël trekt weg in de nacht, op weg naar het land dat God beloofd
heeft.
Nieuwe leerlingen
In groep 1 mochten we vorige week een aantal nieuwe leerlingen begroeten. Dat zijn:
Ties, Thijs, Lianne, Luuc, Sonja, Tijmen en Hiab. We heten jullie van harte welkom bij
ons op school en hopen dat jullie hier een fijne tijd mogen hebben.
Verjaardagkalender
1 sept. Sem gr. 3
13 sept. Hilde gr. 4
5 sept
Marko gr. 4
15 sept. Esmee gr. 2
8 sept. Karsien gr. 3
15 sept. Rik gr. 5
11 sept. Astrid gr. 5
21 sept. Denisha gr. 3
12 sept. Quillan gr. 6
21 sept. Jolé gr. 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

22 sept.
22 sept.

Norah gr. 5
Amy gr. 5

Informatieve ouderavond
Met ingang van dit schooljaar wordt de informatieve ouderavond op een andere manier
ingevuld dan voorheen. Het is één van de onderwerpen die in de “regiegroep
ouderbetrokkenheid” aan de orde is geweest.
Het is de bedoeling dat u met uw kind naar school komt en in het lokaal van uw kind
krijgt u de nodige informatie van uw zoon of dochter waar het dit komend schooljaar zoal
mee te maken krijgt. Daarnaast is de leerkracht aanwezig die als dat nodig mocht zijn
extra informatie geeft en de eventuele vragen kan beantwoorden.
De inloop begint om 18.00 uur en is om 19.00 uur afgelopen.
We hopen dat we u allemaal mogen begroeten.

Ouderbetrokkenheid
Na de ouderavond en het rapport van het CPS naar aanleiding van de interviews en
vraaggesprekken met ouders, is een regiegroep in het leven geroepen. De groep bestaat
uit drie ouders, twee teamleden, de directie en een coördinator van het CPS.
De afgelopen maanden is er in de regiegroep gewerkt aan die criteria die onder de maat
waren. Inmiddels voldoen we aan alle 10 criteria behorende bij het traject
“Ouderbetrokkenheid 3.0”. Deze criteria staan beschreven op de website van school
onder het kopje “Ouders”. Op een later tijdstip zal op feestelijke wijze het certificaat
namens het CPS worden overhandigd aan de school. Met dank aan de leden van de
regiegroep die op 26 september weer bij elkaar komt.
Trouwdag juf Kirsten
Op vrijdag 9 september trouwen juf Kirsten en Rob.
‘s Ochtends komen juf en Rob van 11.15 uur tot 11.45 uur
aan het begin van hun trouwdag een bezoek brengen aan
onze school. We houden dan een kort feestelijk programma
in de gemeenschapsruimte met alle kinderen.
Rond 11.45 uur, als de school uitgaat, is er voor alle ouders
de gelegenheid het jonge aanstaande bruidspaar te
begroeten. We wensen juf en Rob een hele fijne dag.
Afscheid meester Rop
Zoals voor de vakantie bekend is gemaakt neemt meester Rop na ruim 40 jaar afscheid
van het onderwijs. In juni hebben we middels een prachtige feestdag het jubileum
mogen vieren.
Het afscheid willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Vrijdagmiddag 16 september tussen 16.00 en 17.00 uur heeft u de mogelijkheid om
meester Rop in de gemeenschapsruimte van de school de hand te schudden. Bij deze
bent u van harte uitgenodigd.
Afwezig
Woensdag 14 september volgen juf Gerda, juf Kirsten en juf Cisca een KiVa-training.
Zij worden deze ochtend vervangen door respectievelijk juf Leonie, meester Eric Donker
en juf Sylvia.
Dienst gezin school en kerk
Op vrijdag 30 september vindt de startdienst van het nieuwe schooljaar plaats. Deze
dienst wordt gehouden in de Chr. Geref. Kerk in Nieuwe Pekela.
De aanvang is 19.00 uur en het duurt tot uiterlijk 20.00 uur. Alle ouders en kinderen
zijn van harte welkom.
Regel van de week
37 Wees zuinig op het materiaal want het is van ons allemaal.
38 Iedereen voelt zich op z’n best als er niemand wordt gepest.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 22 sept.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team.
Anne Tol

