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Nieuwsbrief 4b, cursus 2012/ 2013

KIND OP MAANDAG
Week 45: 5 t/m 11 november
thema: Verdergaan
Exodus 33, 34:1-10 en Numeri 10:11-36 / gezang 27
God zegt dat de mensen verder moeten gaan naar het beloofde
land, maar dat hij zelf niet meer mee gaat. Mozes weet God op
andere gedachten te brengen. Zo gaan ze verder door de
woestijn, samen met God.
Week 46: 12 t/m 18 november
thema: Dat kunnen we
nooit!
Numeri 13:1-24, 13:25-33 en 14:1-9
De Israëlieten komen in de buurt van het beloofde land. Een groep
mannen gaat het land verkennen. Het is er prachtig, maar er wonen al
mensen.
ALGEMEEN
Verzoek ouderhulp voor het duo lezen.
Door de hele school doen we aan horizontaal lezen. Nu zijn wij op zoek naar ouders
die ons willen helpen met duolezen voor groep 3/4. Wij kunnen deze groep dan
splitsen en zo is er dan een leerkracht beschikbaar om weer extra hulp te kunnen
geven aan een klein groepje. Duo-lezen is elke dag van 11.30 – 12.00 uur en
woensdag van 11.45 – 12.15 uur. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten.
Dankdag
Op woensdag 7 november is het Dankdag. Zoals gebruikelijk werkt de school mee aan
de Dankdagviering in de kerk in Alteveer. Voorganger is dhr. Hoogeveen. De dienst
begint om 19:00 uur. Donderdagmorgen 8 november begint de school om 9:00 uur
(behalve groep 8 i.v.m afscheid meester Wijnsma). Met de hele school in één kerk zal
naar verwachting een volle kerk opleveren. Dat is fijn en gezellig, maar we willen ook
van iedereen vragen – ouders en kinderen - om zijn of haar best te doen om er voor
te zorgen dat er wel een sfeer van aandacht ontstaat. De kinderen zitten tijdens de
dienst bij de ouders. De deurcollecte is voor Dorcas.
Dorcas
Op de vorige nieuwsbrief hebben we al even de actie van Dorcas genoemd. Van het
geld dat de kinderen zo bij elkaar werken, kopen ze etenswaren voor de
voedselpakketten van Dorcas. Op het onderstaande lijstje, kunt u zien welke
produkten in de voedselpakketen kunnen.
Op Dankdag, woensdag 7 november, kunnen de voedselpakketten bij de kerk worden
ingeleverd, maar kinderen kunnen na de herfstvakantie hun ingekochte voedsel ook
op school inleveren. Tijdens de Dankdagdienst wordt ook aandacht besteed aan de
voedselactie van Dorcas.

Afscheid meester Wijnsma
Het volgende moet natuurlijk wel geheim blijven voor meester Wijnsma, maar we
gaan hem met de hele school verrassen. Op donderdag 8 november en vrijdag 9
november gaan we dansjes leren. We willen de kleuters van groep 1 vrijdag 9
november graag om 8.30 – 9.00 uur nog even op school hebben, om hun dansje ook
nog te oefenen. Als uw kind niet kan, is dat geen probleem voor het dansje van de
middagvoorstelling. Alle andere kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.
Alle kinderen, ouders en andere belangstellenden verwachten we om 13.45 uur weer
in sporthal Zandmeer in Kerkenveld voor onze dansvoorstelling. Wat zal meester
verrast zijn.
Daarna is er tussen 15:30 en 17:30 uur een receptie in school voor ouders, oudleerlingen of anderen gelegenheid om meester Wijnsma gedag te zeggen.

Schoolfotograaf
Op maandag 19 november komt de schoolfotograaf. Verzoek van de fotograaf om die
dag kleurrijke kleding te dragen, dus leef je uit!
Om 8:30-9:00 uur en om 11.30-12:30 uur is er gelegenheid om met nietschoolgaande broertjes en zusjes op de foto te gaan. U kunt geen tijd afspreken, dus
kans op wachttijden.
Onder schooltijd worden de foto’s gemaakt van de kinderen met alleen met
schoolgaande broertjes en zusjes. Het is de bedoeling dat kinderen maar 1 keer met
broertjes en zusjes op de foto gaan; 1 familiefoto per gezin dus.
Een nieuwe manier van bestellen van de foto’s:
U krijgt een inlogkaartje met een foto van het kind, alsmede een uniek inlognummer
en wachtwoord. Thuis kunt u dan zelf inloggen, bestellen en afrekenen via iDeal of via
een factuur, de betaling loopt rechtstreeks met Foto Koch. Ouders stellen dus zelf een
pakket samen. Verdere informatie kunt u nalezen op de site www.fotokoch.nl.
Als u binnen 10 dagen reageert, dan krijgt u altijd een gratis groepsfoto.
Het basispakket kost 13 euro, dit bevat een groepsfoto, een portretfoto 13x18 cm,
een duo-vel met 2 kleuren foto’s en een vel met pasfoto’s.
Schoolarts
Op vrijdag 23 november tussen 8.30 – 12.30 uur houdt de schoolarts Alies van der
Neut spreekuur bij ons op school. Ouders krijgen een uitnodiging. Wie zelf graag
contact met de schoolarts wil hebben, kan GGD afdeling jeugdzorg 0591-656573
bellen voor een afspraak.
Trefbal
In de kerstvakantie is er weer een trefbaltoernooi, waar teams uit Drenthe met elkaar
strijden. De voorondes van de beste teams van de Wolden vinden op verschillende
locaties plaats.
Op woensdag 7 november spelen wij, met 5 teams van groep 5 t/m 8, van 14.30 –
17.00 uur in sporthal Zandmeer, om ook een plaats te kunnen bemachtigen. Uw
aanmoediging zal ons goed doen.
Actium leefbaarheidsprijs
Wij willen u even attenderen op het volgende:
U heeft het waarschijnlijk al eens gelezen in de regionale kranten, Actium looft weer
een leefbaarheidsprijs uit.
Diverse verenigingen en instanties hebben deze informatie ook ontvangen. Alle
inwoners van het werkgebied van Actium nodigen we uit om leuke en ludieke ideeen
in te sturen om aan de eigen buurt te bouwen. U weet zelf het beste wat uw buurt
nodig heeft!!
Voor meer informatie zie
http://www.actiumwonen.nl/huurdersinfo/leefbaarheid/bouwen-aan-de-buurt/
Misschien zijn er ouders die een leuk idee hebben voor ons dorp. Het inzenden van
een idee kan via het inschrijfformulier op bovengenoemde website en de
inzendtermijn sluit op 11 november 2012.

DATABANK
woensdag 7 november

dinsdag 27 november
woensdag 28 november
woensdag 5 december
woensdag 19 december

14.30 uur trefbaltoernooi sporthal
Zandmeer
19:00 uur Dankdagviering in de kerk
school begint 9.00 uur behalve groep 8
13.45 uur in sporthal Zandmeer
15.30- 17.30 uur receptie
eerste rapport groep 3 t/m 8 mee
tienminutengesprekken groep 3 t/m 8
Sinterklaas
19:00 uur Kerstviering in de klassen

ma 24 dec t/m vr 4 januari

kerstvakantie

donderdag 8 november
vrijdag 9 november

Deze data staan ook op de website; u vindt ze in de agenda en in de jaarplanning.
Daarbij geldt dat bij veranderingen de jaarplanning soms wat achterloopt; ga bij
twijfel uit van de agenda.

