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NIEUWSBRIEF voor week 44 en 45

27 oktober 2016

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Agenda
1 november
7 november
14 en 17 november

Schoolcommissievergadering.
Maandopening groep 4.
Contactavonden.

Kind op Maandag
Week 44 31/10 - 04/11
Wie durft? 1 Samuël 17
Het leger van Israël staat tegenover de Filistijnen. De reus Goliath wil vechten tegen één van de
Israëlieten. Is er iemand die het tegen hem op durft te nemen? De kleine David gaat de reus
tegemoet, met een slinger als wapen. God zal hem helpen.
Week 45 07/11 - 11/11
Help! 1 Samuël 18, 19
Koning Saul wordt jaloers en boos op David. Het wordt zo erg dat David moet vluchten. Jonatan
en Davids vrouw Michal helpen hem om aan de koning te ontsnappen. Michal legt een pop in
bed die op David lijkt, zodat hij zich in veiligheid kan brengen.
Verjaardagkalender
27 okt. Leonie gr. 2
31 okt. Dani gr. 3
8 nov.
28 okt. Huib gr. 5
4 nov. Kirsten gr. 4
29 okt. Caitlyn gr 7
8 nov. Marit gr. 8
Als nog of alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

Jesse gr. 3

Uitkomst behoefte peiling VSO BSO
Na meerdere keren een oproep in de nieuwsbrief te hebben geplaatst over de behoefte aan
voorschoolse en naschoolse opvang, hebben we moeten constateren dat er te weinig draagvlak
is om dit structureel door een professionele instantie te laten uitvoeren bij ons op school.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied, dan zullen we u hierover informeren.
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.
Afsluiting Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is afgesloten met een voorleeswedstrijd van de groepen 3 tot en met 8.
De jury bestond uit één oma en twee opa’s. Het was een mooie voorleeswedstrijd zowel voor
het publiek als de jury. De voorleeskampioen van onze school is geworden: Carmen Katuin.
Zij gaat onze school vertegenwoordigen bij de regionale voorleeskampioenschappen.
Alle deelnemers en de jury worden hartelijk bedankt voor hun medewerking.

Audit
Volgende week vindt er een audit plaats bij ons op school. Leden van het kwaliteitsnetwerk
‘Veste’ komen langs en houden lesobservaties, voeren gesprekken met de teamleden en lezen
documenten.
Op basis van dit onderzoek volgt een rapport met aanbevelingen zodat we goed in beeld in
hebben op welke gebieden we ons als school kunnen verbeteren.
Ziek
Juf Lydia is momenteel ziek. We wensen juf van harte beterschap. Zij wordt deze en volgende
week vervangen in groep 4 door meester Eric Donker en in groep 7/8 door meester Jan Sassen.
Regel van de week
week44
Er is maar één die praat zodat het luisteren beter gaat.
Week45
Als iemand zegt stop dan houd je ook echt op.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 10 november.
Met vriendelijke groet, mede namens het team.
Anne Tol

