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NIEUWSBRIEF voor week 5 en 6

26 januari, nummer 10

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Agenda
06 februari
13 en 16 februari
20 t/m 24 februari

Studiemiddag groep 1 tot en met 8.
Contactavonden.
Voorjaarsvakantie.

Kind op Maandag
Week 05 30/01 - 03/02
Ongelooflijk waar. Lucas 5: 1-11, 17-26
Als je de hele nacht al gevist hebt maar je hebt niks gevangen, dan lukt het gewoon niet.
Dan kan iemand wel zeggen dat je het nog eens moet proberen, maar jij weet wel beter.
Hoewel… Als Jezus het zegt, luistert Simon Petrus toch. Zijn net komt ongelooflijk vol te
zitten.
Week 06 06/02 - 10/02
Mag dat wel? Lucas 6: 1-23
Er zijn regels over wat wel mag en wat niet mag. Wat Jezus doet, klopt dat eigenlijk wel
met de regels? Jezus vertelt dat goed doen niet hetzelfde is als je houden aan de regels.
Nieuwe leerlingen
Thirza en Jesse de Leeuw zitten sinds afgelopen week in respectievelijk groep 3 en groep
4. Zij zijn vanuit Lienden verhuisd naar Nieuwe Pekela. We heten het gezin de Leeuw van
harte welkom en wensen Jesse en Thirza veel succes bij ons op school.
Verjaardagkalender
28 jan. Xander gr. 5
2 febr. Naomi gr. 2
1 febr. Veerle gr. 4
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.
Muziek
Beste ouders/verzorgers,
In de wekelijkse muziekles in groep 5 en 6 zijn we begonnen met een
wereldreis. We behandelen in de komende weken muziek uit verschillende
culturen en werelddelen. Voor de kerstvakantie hebben de kinderen al
heel wat liedjes geleerd, instrumentjes bespeeld, kennisgemaakt met
notennamen, ritmes en muzikale begrippen. De leergierigheid en
creativiteit van de kinderen geeft veel plezier in deze lessen. Om thuis
muziek terug te vinden uit de muziekles, neem een kijkje op:
http://www.muziekyes.nl/voor-kids/. Voordat het schooljaar ten einde is,
wordt u uitgenodigd om in een muziekles een presentatie van de groep
bij te wonen.
Tot ziens!
Maria

Zwangerschapsverlof
Met ingang van 6 februari gaat juf Marjolein met zwangerschapsverlof. Haar IB-taken op
de maandag en dinsdag worden waargenomen door juf Hetty Rutgers. Zij is ook IB-er op
CBS de Wegwijzer in Slochteren. Naast dat ze op beide dagen op school aanwezig is, is
ze ook te bereiken via de mail: ibcbsgroenvanprinsterer@vcomog.nl Meester Jan Sassen
neemt de lesgevende taken van juf Marjolein over.
Studiemiddag
Maandagmiddag 6 februari hebben alle meesters en juffen een studiemiddag. Alle
kinderen zijn deze middag vrij.
Open middag en informatieavond
Via de gemeente hebben ouders, van kinderen die op dit moment 2 of 3 jaar oud zijn,
informatie ontvangen over de verschillende basisscholen. Deze ouders hebben de
mogelijkheid om de basisscholen te bezoeken op de open middagen en of avonden.
Bij ons op school is de open middag op maandag 30 januari van 13.30 uur tot 15.30 uur
en de informatieavond is ‘s avonds van 19.00 tot 20.00 uur.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 9 februari 2016.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Anne Tol

