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Kind op maandag.
Ben jij het echt?
Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak om de zegen in
ontvangst te nemen. Nu is hij gezegend, maar hij moet wel vluchten.
In de woestijn ontdekt hij dat God bij hem is. Hij komt uit bij Laban,
een broer van zijn moeder.
Leesrooster:
De zegen, Genesis 27:1-40
Jakob droomt, Genesis 28:10-22
Jakob komt bij Laban, Genesis 29:1-14

Zet je licht aan !!
Goed verlicht op pad, superbelangrijk.
Hier enkele tips.
Zichtbaar zijn in het verkeer is erg belangrijk. Voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van een
ander. Maar wanneer ben je goed zichtbaar?
Verlichting
•
•
•

Een fiets heeft wit of geel licht aan de voorkant en rood licht aan de achterkant.
De lampen zitten vast aan de fiets. Losse lampjes mogen alleen op het bovenlichaam aan
kleding of een tas vastzitten. Dus niet op het hoofd, armen of benen.
Lampen zijn goed zichtbaar, de voorlamp schijnt recht voor je op de grond.

Is dit niet in orde? Dan is de boete € 55,Reflectoren
•
•
•

Achterop de fiets zit een rode reflector onder
het zadel of aan het spatbord.
De pedalen hebben aan de voor- en
achterkant gele reflectoren.
De banden of velgen hebben een witte of
gele reflecterende band.

Is dit niet in orde? Dan is de boete is € 35,-
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Week van de mediawijsheid.
Vorige stond op deze plaats een artikel over de week van de mediawijsheid. We hebben veel
positieve reactie gehad op de Mediadiamant + tips die waren meegestuurd. Als bijlage vindt u
vandaag het protocol sociale media van onze Stichting Ieder Kind Telt. Het is belangrijk om hier
kennis van te nemen.

Gefeliciteerd.
November

Groep

19

Luna

2

19

Hidde

1

20

Evy

2

21

Rosalin

5

Noteer alvast in uw agenda!!
Het is gelukt om de ijsbaan in het centrum van Nijverdal te reserveren
voor De Meander op vrijdagochtend 13 december van 9.00 uur – 12.00
uur. Verdere mededelingen in de Meandert(h)aal van 6 december.

Agenda.

22 november

Swim2Play groep 4 en 5 – Aanvang les: 10.55 uur– Leerlingen
zijn 12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
Voorleeswedstrijd .

22 november

Lootjes trekken voor Sinterklaasviering – gr. 5 t/m 8.

25 november

GMR-vergadering

26 november

Voorstelling: Wachten op een Cadeau – groep 1 en 2 – 13.30 uur

28 november
28 november

Swim2Play groep 4 en 5 – Aanvang les: 10.55 uur– Leerlingen
zijn 12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
Iedereen mag de schoen zetten.

13 december

Schaatsen in het centrum van Nijverdal - 9.00 uur – 12.00 uur.

21 november
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Overige berichten.

