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NIEUWSBRIEF voor week 41 en 42

05 oktober 2016

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Agenda
14 oktober
17 t/m 21 oktober
25 oktober

Einde Kinderboekenweek.
Herfstvakantie.
Her-controle hoofdluis.

Kind op Maandag
Week 41 10/10 - 14/10
De overkant Deuteronomium 31:1-8; 34:1-12; Jozua 3,4
Mozes heeft een lange reis gemaakt met het volk Israël. Van het donkere land Egypte door de
woestijn op weg naar het beloofde land, veertig jaren lang. Nu ze er bijna zijn, gaat Mozes niet
meer mee. Hij krijgt het land nog wel te zien vanuit de verte. Jozua is de nieuwe leider van het
volk. Hij leidt hen door de Jordaan naar het beloofde land.
Week 42/43 17/10 - 28/10
Wie is koning? 1 Samuël 16, Psalm 23
Koning Saul is zo verdrietig en somber, dat niemand hem kan opvrolijken. Behalve David. Als
hij op zijn harp speelt en zingt, voelt de koning zich beter. Wat koning Saul niet weet is dat
David door de profeet Samuël gezalfd is. Op een dag zal hij de nieuwe koning zijn.
Verjaardagkalender
28 sept. Meester Bernard
18 okt. Rens gr. 2
22 okt.
12 okt. Joachim gr. 6
18 okt. Nienke gr. 6
27 okt.
18 okt. Anne-May gr.2
20 okt. Annelies gr. 8
18 okt. Juf Leonie
22 okt. Sarah gr. 4
Als nog of alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

Ivan gr. 8
Ivan gr. 8

Laatste oproep peiling VSO BSO
Op welke dag(en) van de week zou u gebruik maken van de voorschoolse opvang als deze op
de Groen van Prinsterer aanwezig zou zijn.
Daarnaast willen we weten of u gebruik zou maken van de naschoolse opvang(BSO) als deze
aanwezig zou zijn. Graag ook hierbij vermelden welke dag(en) en tijdstippen het betreft. Het
gaat hier om een behoeftepeiling. Ouders die voor of net na de zomervakantie hierop
gereageerd hebben, zijn bekend en hoeven dit niet nog een keer te doen.
Zending
Tijdens de mooie dienst van afgelopen vrijdagavond in de Chr Geref. Kerk is er gecollecteerd
voor ons zendingsproject “Sri Lanka Hulp”. De totale opbrengst van de collecte was € 125, 83.
Na aftrek van de onkosten bleef er het prachtige bedrag van € 103.83 over voor het
zendingsproject, waarvoor hartelijk dank.
Doppen
Zoals al eerder is gemeld stoppen we met het sparen van doppen.

Hoofluis controle
Op dinsdagochtend 25 oktober is er nogmaals controle op hoofdluis. Houdt u er rekening mee
om uw kind deze ochtend zonder gel in het haar naar school te sturen. Alvast bedankt.
KiVa-vragenlijsten
In de maand oktober vult elke leerling van groep 5 tot en met 8 een KiVa-vragenlijst in. De
vragen gaan over het welbevinden van de kinderen. Afhankelijk van de uitkomst wordt bepaald
welke stappen er genomen worden.
Bijlage
In de extra bijlage krijgt u informatie van Maaike Grave de onderzoeksassistent van het
COTAPP project. Deze week heeft uw kind een brief meegekregen met informatie over dit
onderzoek.
Ouderbijdrage
Een aantal ouders heeft de ouderbijdrage voor dit schooljaar al overgemaakt. De bijdrage voor
de kinderen uit groep 1 tot en met 6 is € 25,- per cursusjaar. Voor kinderen uit groep 7 en 8 is
de bijdrage € 65,- per cursusjaar. U kunt het overmaken op bankrekeningnr. NL12 RABO
036.50.68.845 t.n.v. Groen van Prinstererschool te Nieuwe Pekela. Graag duidelijk de naam van
het kind en de groep vermelden.
Opening Kinderboekenweek
Bij de opening van de Kinderboekenweek mochten we heel veel opa’s en oma’s en zelfs de
burgemeester begroeten. Samen met de kinderen hebben ze op muziek de polonaise gelopen
en genoten van het toneelstuk in gemeenschapsruimte. Op Prachtig Pekela staan de foto’s van
dit evenement.
Regel van de week
Week41 Wij laten merken hoe rustig wij kunnen samenwerken.
Week42 Wanneer we samen spelen, zullen we samen delen.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 27 oktober.
Met vriendelijke groet, mede namens het team.
Anne Tol

