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hoe we fijn met
elkaar om kunnen
gaan. We maken
afspraken en regels.
We verdelen de
taken in de klas. Ook
leren we elkaar
opstekers te geven
en geen afbrekers.
Van afbrekers word

Vanuit het team
De kop is er af. De eerste week is voorbij
gevlogen. Iedereen begint z’n plekje te vinden.
Maar nu eerst een welverdiend weekend!

Trefwoord
Week 35 en 36 (27
augustus t/m 7 september):
Thema is Ontwerpen
Inhoud: Nieuw maken,
creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de
uitdaging voor de mens om zijn wereld vorm te
geven en te vernieuwen.
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).

Kerk-schooldienst
14 oktober houden we
weer een kerkschooldienst in de
Bron. ( de kerk
tegenover de Jumbo).
Deze dienst wordt georganiseerd door
wijkgemeente de Bron en de Windroos.
De dienst begint om 10.00 uur.
Hiervoor willen we alle kinderen en ouders alvast
van harte uitnodigen. We bereiden de dienst dit
jaar voor met kinderen van de school en de kerk
die zich hiervoor op kunnen geven. De
voorbereidingen vinden plaats na schooltijd.
Nadere informatie volgt.

Betaling Ouderbijdrage banknummer OR
Sommigen van u heeft hinder ondervonden bij
het overschrijven van de Ouderbijdrage. Dan
werd de tenaamstelling niet geaccepteerd en
kreeg u de betaling niet voor elkaar.
Bij een heleboel ouders was dit gelukkig niet aan
de orde. Maar voor een juiste tenaamstelling:
PCBO Steun De Windroos OR
IBAN: NL95 ABNA 048 279 29 73
Fijn als u de betaling zo snel mogelijk in orde
maakt.

je boos en verdrietig.
Het eerste blok van Vreedzaam het dan ook: We
horen bij elkaar.

Getal en ruimte junior, de nieuwe
rekenmethode
Deze week hebben de
kinderen rekenlessen gehad
uit de nieuwe methode. Voor
de kinderen in groep 5/6 en
groep 7/8 is het wel even
schrikken. Wat moeten we al
veel weten. Gelukkig
beginnen we met herhaling
van het afgelopen jaar en
geven we extra uitleg, zodat iedereen het goed
snapt.

Kies je Sport - Schoolsport
Sporten is leuk! Alleen soms kan het best een tijd
duren voordat je een sport gevonden hebt waar
je blij van wordt en die bij helemaal bij je past.
Met het aanbod van Kies je Sport kun je
kennismaken met sport en ook alvast de club. Je
moet niks, maar je mag alles proberen.
Alle leerlingen hebben een sowieso een boekje
ontvangen om het aanbod te bekijken. Ook kunt
u al de informatie bekijken op
www.schoolsportamersfoort.nl/kiesjesport
Snel opgeven! En veel sportplezier.

Stagiaires
Vreedzame School
De eerste weken staan in het teken van
groepsvorming. We willen een positieve sfeer in
de klas. De leerkrachten praten met de kinderen

Ook dit jaar komen er veel groepen stagiaires. Ze
komen bij ons om te leren voor
onderwijsassistent of leerkracht. We zijn hier erg
blij mee. We leren van elkaar en we hebben extra
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handen in de klas. Volgende week gaan de
meeste stagiaires starten.
We wensen onze stagiaires een goede tijd toe bij
ons op school.

Oud papier!
De oud papier container
wordt iedere ochtend door
onze conciërge meester
Albert aan de weg gezet.
Graag ontvangen wij uw oud
papier! U doet toch ook mee?
De inkomsten komen altijd ten goede aan de
leerlingen.

Nieuwe leerlingen
Ook verwelkomden wij deze week nog Nadine
Kaddouri, zij is in klas 1-2B (Rupsje Nooitgenoeg)
begonnen. Imaani is in groep 5 gestart en Jesse in
groep 7. Wij wensen jullie veel plezier!!

Onze jarigen t/m 07-09
01-09 Aysun Tunç
gr. 3-B
05-09 Elim Gergis
gr. 1-2-B
Alina van Kalsbeek
gr. 4
07-09 Brandon Booi
gr. 8
Van harte gefeliciteerd! Fijne dag gewenst.

Agenda
04-09
10-09
13-09
14-09

Picknick kleuters
MR-vergadering
Studiedag – alle kinderen vrij
Studiedag – alle kinderen vrij

19-09 Schoolreis groep 1 t/m 8

Voor u gelezen: Kidsproof
Het schooljaar is weer gestart en dan kunt u vast
leuke tips gebruiken voor kinderen in Amersfoort.
Kidsproof Amersfoort is een kinderuitjesinspiratiewebsite van Amersfoort en omstreken.
Op Kidsproof Amersfoort kunt u kijken voor een
overzicht van de leukste uitjes, (sport)clubjes,
workshops, kinderfeestjes, (gezonde)traktatie
inspiratie en nog veel meer! Er is een ‘back to
school’ special op www.kidsproof.nl/Amersfoort.

