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Kind op maandag.
Zorg voor mij.
Hagar wordt met haar zoon Ismaël de woestijn in gestuurd. Abraham wordt
met zijn zoon Isaak de berg op gestuurd, waar hij hem moet offeren. Wie
zorgt nog voor kinderen, als hun ouders dat niet kunnen? Wie zorgt voor
ouders, als ze niet weten hoe het verder moet?
Leesrooster:
Isaäk en Ismaël, Genesis 21:1-21
Abraham wordt op de proef gesteld, Genesis 22:1-19
Een graf voor Sara, Genesis 23:1-20

Staking.
Zoals bekend wordt er woensdag gestaakt in het basis- en voortgezet onderwijs. Door deze
staking is onze school op woensdag 6 november gesloten. U bent daarover eerder deze week
geïnformeerd. Hopelijk heeft deze actie effect en kunnen er structurele afspraken worden gemaakt
met de overheid om de kwaliteit van het onderwijs te borgen voor de komende jaren.

Schoolshirts.
In de week voorafgaande aan een buitenschoolse activiteit is het vaak een passen en meten om
de leerlingen die meedoen te voorzien van een passend schoolshirt. Daarbij gaat veel tijd verloren.
We willen het uitdelen van de shirts dit schooljaar op een andere manier gaan organiseren.
Volgende week vrijdag krijgen alle leerlingen een ‘Meandershirt’ mee. Dat shirt blijft het hele
schooljaar in bezit van de leerling en wordt alleen gedragen tijdens schoolactiviteiten waarbij dat
nodig is. Aan het eind van het schooljaar worden de shirts weer ingeleverd op school. In de
Meandert(h)aal zal de inzameldatum worden gepubliceerd.
Mocht u op dit moment nog een shirt van school in de kast
hebben liggen, dan verzoeken wij u deze voor woensdag in
te leveren !!
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Schoolontbijt.
In de schoolkalender staat voor volgende week vrijdag het nationaal
schoolontbijt gepland. Helaas is het door een communicatiefout niet
gelukt de nodige materialen en ontbijtspullen hiervoor te reserveren.
Die ochtend moet er dus gewoon thuis ontbeten worden. Ook lekker!
Hopelijk lukt het wel om volgend schooljaar aan te schuiven bij het
nationaal schoolontbijt.

Gefeliciteerd.
NOVEMBER
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Volleybaltoernooi.
Hiernaast een foto van onze volleytoppers
die tijdens de herfstvakantie meegedaan hebben aan
het volleybaltoernooi in Hellendoorn. Spelers en
begeleiders hebben genoten van het goed
georganiseerde toernooi.
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Agenda.
3 november

DRW - kidsrun

7 november
5 november

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

6 november

Dankdag

6 november

Landelijke stakingsdag. Alle leerlingen zijn vrij !

11 november

Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.

12 november

MR-vergadering

14 november

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

Overige berichten.
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