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Kind op Maandag.
Thema van de week: Code rood
Het was mooi, het was goed. Maar in de verhalen van deze week
wordt het ‘code rood’. Het bloed van Abel valt op de aarde, als teken
van hoe het mis kan gaan tussen mensen.
Deze week beginnen we ook met het verhaal van Noach. Er gaat
zoveel mis op aarde, dat het zo niet verder kan. Noach wordt
gewaarschuwd: hij moet een ark bouwen om aan de vloed te
ontkomen.
Leesrooster:
Kaïn en Abel, Genesis 4:1-16
Noach krijgt een opdracht, Genesis 6:9-22
Overal water, Genesis 7:1-24

Startdienst.
Maandag is de startdienst weer goed bezocht door leerlingen en ouders. Het was een mooie
feestelijke dienst waarin de leerlingen een belangrijke rol hadden. Een goed begin voor een
inspirerende reis dit schooljaar. Hieronder kunt u nog eens het prachtige gebed van groep 5 lezen.
Ik heb hier een koffer vol herinneringen aan het voorbije jaar.
Het zijn er zoveel, heus mijn koffer weegt best zwaar.
Een koffer vol nieuwe regels en afspraken
Een koffer vol leuke projecten en stapels huistaken
Een koffer vol nieuwe woorden en zinnen
Een koffer vol avonturen met vrienden en vriendinnen
Een koffer vol oefeningen en dikke schriften
Een koffer vol kleurpotloden en uitgedroogde stiften
Een koffer vol juffen en meesters op wie we steeds kunnen
rekenen
Een koffer vol kleine en grote dingen die zoveel betekenen.
Ik heb hier…een koffer vol!
Lieve God wilt U ons helpen om onze koffer te dragen?
Amen.
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Informatieavond 18 september.
De opzet van de informatieavond is dezelfde als vorig jaar. Er is tijd voor
kennismaking en in de groepen geven de leerkrachten informatie over de
opzet van de lessen in die specifieke groep. Hiervoor is één tijdblok
gereserveerd voor alle groepen tegelijk. Ouders met kinderen in
verschillende groepen moeten dus een keuze maken.
De planning is als volgt:
Om 19.00 uur geeft onze directeur, Hanneke Timmer, een korte
toelichting op de plannen voor het komende schooljaar. Vanaf 19.15 uur
is iedereen van harte welkom in de groep van zijn of haar kind(eren). De
groepsleerkrachten geven dan een beknopt overzicht van de werkwijze in hun groep.
Om 20.00 uur is er dan tijd voor een drankje en knabbeltje op het leerplein.

Fietscross.
De fietscrossers van onze school hebben dinsdagavond veel plezier gehad bij
de fietscrosswedstrijden. De groep van 18 leerlingen behaalde een prima
resultaat en bezet op dit moment een vijfde plaats. Ze hebben zelfs nog
uitzicht op een podiumplaats. Dinsdagavond worden de finaleronden
verreden. Succes maar weer ! Op de foto hiernaast zijn de stoere leerlingen
van groep 4 te bewonderen.

75 jaar bevrijding.
Vier dagen lang zullen alle basisscholen in de gemeente Hellendoorn bezocht worden door de ’75
jaar vrijheid brigade’. Veteranen, burgers uit WO2 en Hare Majesteit Koningin Wilhelmina komen in
een echte Dodge, een militair voertuig uit de Tweede Wereldoorlog, hoogstpersoonlijk
lespakketten uitdelen. Samen met de kinderen en leerkrachten wordt het lied van de vrijheid
gezongen en proberen de leerlingen een bijbehorend dansje op te voeren. De tour van de ’75
vrijheid brigade’ is de start van het educatieproject dat speciaal voor dit jubileumjaar ontwikkeld is.
De brigade bezoekt op 20 september rond 12.00 uur onze school.
Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn, is van harte welkom.

Gefeliciteerd.

Groep

September
16

Joep

6

17

Luca

3

17

Iza

2

20

Liv

5

20

Nola

2
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Agenda.

17 september

Swim2Play groep 2 en 8 – Aanvang les: 10.55 – Leerlingen zijn
12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
Prinsjesdag.

17 september

Fietscrosswedstrijden.

18 september

Studiedag personeel – Leerlingen zijn vrij !

18 september

Informatieavond.

19 september

MR-vergadering.

19 september

OR-vergadering.

22 september

Cityrun.

16 september

Overige informatie.

Pak je podium bij Jeugdtheaterschool Nijverdal
Wanneer je op een podium staan een uitdaging vindt, wanneer je bereid bent om je in te spannen
voor een mooi eindresultaat, dan bied de Jeugdtheaterschool Nijverdal je alle ruimte om te
schitteren.
Dit seizoen start de theater-jaarcursus voor 8 t/m 12 jaar. Een jaar lang theaterlessen en
toewerken naar een mooie eindvoorstelling.
Er zijn ook opleidingsklassen voor 9 t/m 13 jaar en 14 t/m 21 jaar: acteerlessen voor kinderen en
jongeren die de podiumkunst bovengemiddeld interessant vinden. Deze lessen worden voor de ze
regio in Zwolle gegeven.
Er wordt les gegeven / gerepeteerd in het Huis van Cultuur en Bestuur / De Smidse.
Op 18 september is er kennismakingsles voor onze theatercursus. Op 25 september starten wij
met de jaarcursus. Op zaterdag 21 september zijn de audities voor de in het Papenstraattheater,
Zwolle.
Informatie over locatie, tijden, kosten en opgeven gaat via de website:
jeugdtheaterschoolnijverdal.nl.
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