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 Dankend bij Eén 

Ruth blijft niet in Moab wonen. 

‘Ik ga mee!’zo klinkt haar stem. 

En dus is ze meegekomen 

naar het stadje Bethlehem. 

 

Ruth wil zorgen voor wat eten. 

Zij zoekt aren op het land. 

’s Middags heeft ze meegegeten: 

Boaz geeft met gulle hand. 

 

God zorgt dat de bloemen bloeien. 

Dank Heer, dat U zoveel geeft. 

Dank voor alles, wat kan groeien, 

Voor Uw zorg, voor al wat leeft! 

 

Wijs: Hoger dan de blauwe luchten OTH 512 

Tekst: Roel Bartels 

 

Diplomering mediatoren 

Afgelopen maandag begon de school 

weer en het was meteen een 

bijzondere dag. Het was tijd voor de 

diplomering van de 

leerlingmediatoren. Wat zijn we trots 

op het feit dat dit kan bij ons op 

school! De leerlingmediatoren zijn 

opgeleid om andere kinderen te 

helpen met het oplossen van kleine 

conflicten op het plein. Dit zijn onze mediatoren: 

Jelle Waalderink, Sjoerd 

Weima, Leon Hoogezand, Rik 

Klopman, Jiska Ippel, Anne-

Ruth Schotpoort, Vincent van 

Bart, Jasper Huisken, Heleen 

Tempert, Marije Smelt, Kyara 

Rumawatine en Silke Lohuis.  

 

Heel veel succes en plezier toegewenst! 

 Luizencontrole 

Dinsdag hebben we alle leerlingen gecontroleerd op de 

aanwezigheid van luizen. De assistent van de GGD heeft 

meegekeken en aangegeven dat de controles die we als 

school doen, grondig en goed zijn. Dat is altijd fijn om te 

horen! In de groepen 2, 3, 4, 6 en 8  zijn nog luizen gevonden. 

Deze groepen worden opnieuw gecontroleerd op 

dinsdagmorgen 8 november. 

 

Dankdagviering 

Woensdag 2 november vieren we dankdag bij ons op school 

met als thema ‘Dankend bij Eén’. De viering houden we met 

alle kinderen in de hal van de school. Het themalied is als 

intro van de nieuwsbrief te vinden. Verder staan de volgende 

Bijbelverhalen centraal: Psalm 65 en Ruth 1 en 2. Deze 

verhalen worden eerst in de klas verteld en tijdens de 

dankdagviering gaan we er verder op in. Ook zal er een 

toneelstukje worden gedaan door de kinderen van groep 2.  

 

Het is goed God te danken voor alles wat Hij ons geeft, iedere 

dag opnieuw. In het verhaal van Ruth kunnen we dit 

teruglezen. God is goed geweest voor Ruth en ook voor 

Naomi en zo mogen wij ook dankbaar zijn voor alles wat wij 

van Hem ontvangen. David schreef Psalm 65 om God te eren. 

Tot op de dag van vandaag kunnen wij die woorden ook 

gebruiken om voor Hem te zingen. Prachtig! 

Ouderpanel 

Woensdag 9 november zal de eerste ouderpanelavond 

worden gehouden van dit schooljaar. De avond stond op 2 

november, maar wordt een week verzet i.v.m. Dankdag.  

We hebben het met elkaar over de volgende onderwerpen: 

- Contacten school-ouders                 - Zorg en onderwijs 

- Gebouw/Plein   - Identiteit 

- Pedagogisch klimaat: sfeer/regels 

Bovenstaande onderwerpen zullen steeds terugkomen 

tijdens de ouderpanelavonden. De betreffende gezinnen 

krijgen aanstaande maandag een uitnodiging per mail.   
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 Sunte Mart’n 

Op maandag 7 november zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Sunte 

Mart’n.  

 

Schoolfruit 

In de week van 7 november beginnen we met het uitdelen 

van het schoolfruit. Op dit moment is nog niet zeker welke 

dag de leverdag wordt, maar we verwachten dat dit de 

maandag is. Volgende week vrijdag krijgt u een brief via de 

mail met daarin de laatste informatie. 

 

Fietscontrole 

Woensdag 9 november is er weer de jaarlijkse fietscontrole. 

De controle wordt uitgevoerd door mensen van Veilig 

Verkeer Nederland in samenwerking met onze 

verkeersouders. Dit geldt voor de groepen 5 t/m 8. We 

verwachten dat de kinderen uit deze groepen op de fiets naar 

school toe komen. 

 

  Contactavonden 

Op maandag 14 november en dinsdag 15 november worden 

de eerste contactavonden gehouden van dit schooljaar. Deze 

avonden zijn voor ouders/verzorgers van groep 1, 3 t/m 5 en 

7. De uitnodiging kunt u dinsdag 8 november verwachten. 

De ouders van groep 8 volgen een apart traject. De kinderen 

uit groep 2 en 6 worden bezocht door de leerkracht van 

desbetreffende groep. Dit is in plaats van de contactavond. 

Meer informatie hierover volgt nog. 

Gezocht: glazen potten en sidetable  

Voor onze kerstviering zijn we op zoek naar lege glazen 

potten. Zou u deze voor ons willen sparen? U mag de potjes 

op school inleveren in de hal op de trappen. Daarnaast 

zoeken we al een tijdje naar een sidetable die we als 

projecttafel kunnen gebruiken bij binnenkomst van de school. 

Misschien kent u iemand die nog een smalle sidetable heeft 

staan? 

 

Supermarktacties 

De afgelopen weken is er ontzettend hard gespaard voor 

onze school bij de Jumbo. Het is nog niet bekend hoeveel 

geld dit heeft opgeleverd, maar we zijn heel erg blij met alle 

inzet. Op dit moment loopt er ook bij de Supercoop een actie 

waarbij gespaard kan worden voor onze school. Het is 

jammer dat dit zo vlak na elkaar valt, maar mocht u er 

boodschappen doen.. van harte aanbevolen! 

 

Crossloop 

In de bijlage kunt u informatie vinden over een crossloop die 

op het Lageveld wordt gehouden. Dit evenement is speciaal 

voor kinderen. 

 

Belangrijke data  

2 nov.:  Dankdagviering in de hal van de school 

2 nov.:  Ouderpanelavond (op uitnodiging) 

7 nov.:  St. Mart’n, alle leerlingen vrij 

8 nov.:  Start project EU-schoolfruit 

9 nov.:  Fietscontrole gr 5 t/m 8 

10 nov.:  Gebedsgroep om 13.15 uur 

14 nov.:  Contactavond voor gr 1, 3 t/m 5 en 7 

15 nov.:  Contactavond voor gr 1, 3 t/m 5 en 7 
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