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Kind op maandag.
Beloofd is beloofd.
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om
te blijven geloven in die belofte. Moet Abram misschien zelf iets doen
om God te helpen bij het uitvoeren van zijn belofte? Of moet hij
gewoon afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat hij zegt.
Sara en Abram krijgen een kind.
Leesrooster.
De belofte van God, Genesis 15:1-21
Hagar vlucht, Genesis 16:1-16
Drie mannen, Genesis 18:1-15

Sparen voor de schoolbieb.
Er is een verrassend aantal kassabonnen ingeleverd voor de spaaractie die was opgezet door de
plaatselijke Bruna-winkel. We kunnen de bijdrage uitermate goed gebruiken bij de aanschaf van
enkele nieuwe boeken. Ouders die een kassabon hebben ingeleverd willen we hierbij dan ook van
harte bedanken.

Flyers.
De leerlingen krijgen regelmatig flyers mee die worden aangeboden door
de plaatselijke kerken, sportverenigingen en culturele raad. Verder delen
we soms folders uit van educatieve uitgevers. De meeste ouders stellen
deze manier van berichtgeving zeer op prijs.
De flyers zijn ter informatie en iedereen kan ermee doen wat hij of zij wil.
De keuze is aan u. Er wordt verder in de groepen geen reclame gemaakt
voor de diverse activiteiten.

Makelaardij Krikken.
In onze schoolkalender wordt er door een aantal ondernemers geadverteerd. Door de steun van
deze ondernemers kunnen wij de schoolkalender laten drukken en
ontvangt u in het begin van elk schooljaar weer een mooie kalender met
alle informatie.
Nu is er helaas bij één van de advertenties een foutje ingeslopen. Er
staat een foutieve postcode in de kalender.
Dit willen wij graag rechtzetten, daarom plaatsen wij hier de advertentie
met de juiste gegevens.

Jaargang 6 - nummer 7 –11 oktober 2019

Gefeliciteerd.
Oktober

Groep

11
11
11

Daniël
Florian
Femke

3
5
3

12
14
17

Sophie
Lars
Kirsten

4
4
8

18
18

Quinn
Hidde

7
2

Typeles.
Er heeft zich al een leuke groep deelnemers gemeld voor de typecursus. Er kunnen er nog meer
bij. Door deze typecursus te volgen, leren de leerlingen met hoge snelheid blind typen. Een
vaardigheid die in het huidige onderwijs zeer van pas komt. Aanmelding kan nog plaats vinden tot
as. donderdag. De cursus start direct na de herfstvakantie en duurt 20 weken.

Reünie.
Morgenavond wordt de school bezocht door een klas van
de Margrietschool uit het begin van de jaren 80. Deze
klas houdt een reünie en wilde graag het schoolgebouw
bezoeken om daar oude herinneringen op te halen.
We heten de reünisten alvast van harte welkom. De
hernieuwde kennismaking met het schoolgebouw zal
misschien wel een kleine cultuurschok veroorzaken.
Bijna niets is meer wat het was……………..

Fietscontrole.(herhaling)
Maandagmorgen 14 oktober controleert fietsenspecialist Erik Baan, samen met zijn team, de
fietsen van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Er wordt vooral gekeken of de verlichting het goed
doet en ook de algemene technische staat van de fiets wordt gecontroleerd. De
verkeerscommissie van onze school coördineert deze fietscontrole.
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Agenda.
14 oktober

Fietscontrole groep 5 t/m 8.

17 oktober

Swim2Play groep 1 en 7 – Aanvang les: 10.55 – Leerlingen zijn
12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
Herfstvakantie van 21 t/m 25 oktober

23 oktober

Schoolvolleybaltoernooi

28 oktober

Swim2Play groep 1 en 7 – Aanvang les: 10.55 – Leerlingen zijn
12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.

Overige berichten.

