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Vanuit het team
In deze nieuwsbrief een impressie van alle
activiteiten van de projectweek. Wat een
betrokkenheid. Betrokkenheid is een van
onze kernwaarden. Betrokken kinderen zien
we als kinderen die aan het leren zijn, zich
verwonderen en nieuwsgierig zijn.
Komende week is er herfstvakantie. Een
week om te ontspannen en leuke dingen
doen!

Meester Jarno had zelf
zijn eigen handige vader
meegenomen. En dan
mag je werken met een
accuboormachine. De
vader van Basma maakte
op de parkeerplaats een
heleboek kortsluiting.
Dank je wel hoor.
Bamboestieken

Schoolkerkdienst
Wat heb je zelf nodig en wat heb je te geven?
Dat was het thema van de dienst. Met actie
Schoenmaatjes kunnen we ook echt iets
geven. De kinderen speelden het verhaal van
Nabot die nooit genoeg heeft. Met de
muzikale ondersteuning van de kinderen was
het een echte feestelijke dienst! Heeft u al
een schoenendoos gevuld? Bij de collecte van
de schoolkerkdienst is 159,05 euro opgehaald
voor de vervoerskosten van de
schoenendozen.
Gastlessen door ouders of je eigen ouder
Ouders werken
in de techniek,
hebben een
technische
hobby. Maar
ook in het
ziekenhuis komt
veel techniek kijken bij de verzorging van
patiënten. Hoe leuk is het om dat te vertellen
aan kinderen.

In een heerlijk
herfstzonnetje met
bamboestokken een
stevig bouwwerk
maken. Welke
constructies zijn sterk en
hoe maak je zoiets.
Advies in te winnen bij
de kinderen van groep 6, 7 en 8.
Technisch tekenen
Kleuters kunnen al
technisch tekenen.
Zij maakten het
huisje van een slak.
Wat een inspanning.
Zeepjes maken
Heeft u ook zo’n heerlijk geurend zeepje
gekregen in een zelf versierd zakje.
Techniek slopen

En er werd de afgelopen week ook heel wat
gesloopt. Welke technische snufjes zitter er nu in
een oud apparaat.
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MR
Bij de MR vergadering hebben we gesproken over
de gebouwen, daar gebeurt het nodige
onderhoud aan. De Parro-app bevalt van beide
kanten, de lijntjes tussen ouders en leerkrachten
zijn kort. De ouderinformatiemomenten zijn goed
verlopen en worden als positief ervaren.

Parro
In een aantal groepen hebben we een pilot
gedaan met een app, waardoor we op een
snellere manier korte mededelingen kunnen
doen, fotootjes kunnen sturen van de klas,
activiteiten kunnen organiseren. Parro lijkt
voor zowel leerkrachten als ouders fijn te
werken. Na de herfstvakantie zullen we nog
nadere afspraken maken en hoort u er meer
van.

Onze jarigen tot en met 4 november
25-10 Asha Donia
26-10 Ozge Uçar
27-10 Nisa Kirici
Gogo Loku
31-10 Oscar van Niejenhuis
N’Djamena Stehouwer
01-11 Max van der Eerden

gr. 4
gr. 6
gr. 7
gr. 8
gr. 8
gr. 5
gr. 3-A

Trefwoord
Week 42 t/m 45 (15
oktober t/m 9
november): Verfraaien
Inhoud: Over mooi en
lelijk, over mooier maken dan het is, over
waardering van uiterlijk en over genieten van
schoonheid. Bijbel: De genezing van Naäman
(2 Koningen 5)
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
Na de herfstvakantie verwelkomen wij Sara
Boujari en Hiba El-Imrani. Sara gaat naar de
Rupsje Nooitgenoegklas en Hiba gaat naar de
Boer Borisklas. Allebei heel veel plezier gewenst!!

Van harte gefeliciteerd! Fijne dag gewenst.

Agenda
22-10 Herfstvakantie
29-10 Weer naar school!

