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29 oktober 2009 

Dankdag.                                                                           

Volgende week woensdagmorgen vieren we als 

school weer dankdag. Het thema is “gewoon 

genoeg”. Dit is ons aangereikt door de H.G.J.B. 

Door middel van liederen, een verhaal en nog 

andere mooie middelen hopen we als school met 

de kinderen stil te staan, dat wij heel veel hebben 

om de Here God voor te danken. Vraagt u na 

woensdagmorgen maar eens aan de kinderen hoe 

het was!!! 

Contactavond                                                                      

Als het goed is hebt u de uitnodiging ontvangen 

voor de contactavond op maandag en dinsdag a.s. 

Zo niet, vraag er gerust om bij de leerkracht.  Let 

op, dat ouders vanaf groep 3 voor de afgesproken 

tijd schriften kunnen bekijken in de hal.  

Schoenendoos actie                                                                  

Achterop deze nieuwsbrief treft u een brief aan  

van de plaatselijke stichting voor hulp aan Oost-

Europa. Ze hebben gevraagd of we mee willen 

werken aan hun schoenendoosactie. Uiteraard 

hebben wij onze medewerking toegezegd, maar 

dat kan alleen als u weer allemaal meedoet. Dus bij 

deze de vraag: Wilt  u als gezin of elk kind apart 

een schoenendoos versieren en vullen voor een 

kind in Oost-Europa? In de brief staat heel goed 

omschreven hoe het allemaal moet. De doos kan 

ingeleverd worden in de hal van school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietscontrole                                                                        

Op donderdagmiddag 12 november is er voor de 

kinderen van groep 3 tot en met 8 weer een 

fietscontrole gepland. Jullie mogen dan allemaal op 

de fiets komen, zodat deskundigen jouw fiets 

controleren of het allemaal o.k. is.  

Prijs gewonnen.                                                                       

In de Boekenweeek heeft groep 6 mee gedaan met 

de taartenwedstrijd.  Ze hebben helaas niet  de 

hoofdprijs gewonnen, maar de taart van onze 

groep 6 was toch zo mooi dat er een heerlijke 

traktatie voor de kinderen komt. 

Belangrijke data:                                                                

2 en 3 nov.: contactavonden                                                

3 nov.: gebedsgroep, 13.30 uur in school                      

4 nov.: dankdagviering op school                                   

11 nov.: studiemorgen van het personeel, alle 

kinderen vrij                                                                          

12 nov.: fietscontrole voor gr. 3 t/m 8 13.30 uur   
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