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Beste ouders, 

 

Terwijl de bomen de kleuren, geel, 

rood en bruin aannemen en de 

herfstvakantie er weer op zit, 

ontvangt u de tweede info van dit 

schooljaar. 

 

Team 
Een woord van dank aan juf Oudshoorn. Zij heeft tot nu toe de gymlessen voor de 

groepen 4, 5 en 7 verzorgd. Vanaf volgende week neemt meester De Visser die taak van 

haar over. 

Contactavonden 
Vandaag vinden de eerste contactmomenten plaats. Volgende week dinsdag hopen we de 

andere gesprekken te voeren. Het onderwerp van deze contactavonden is het sociaal-

emotionele welbevinden van uw kind(eren). Uw input daarbij is noodzakelijk.  

We rekenen op fijne, goede gesprekken. Weet u welkom en gehoord. 

Dankdag 
Elk jaar proberen we als school extra 

aandacht aan Dankdag te besteden. In de 

afgelopen twee jaar deden we dat door 

kerst- en nieuwjaarskaarten door leerlingen 

te laten verkopen; in eerdere jaren vulden 

we rugtassen voor Dorkas.  

Dit jaar krijgt elk gezin de ‘7 dagen 

DANKBAAR kalender’. Een kalender die u 

samen met uw kind(eren) kunt gebruiken om extra stil te staan bij dankbaar zijn. 

Aanstaande maandag, 2 november, wordt de kalender meegegeven. We willen maandag                              

9 november aan alle kinderen vragen iets extra’s (bijv. van hun zakgeld) mee te nemen 

voor Woord en Daad (Wilt u ze stimuleren om mee te doen?). Het bij elkaar gebrachte 

geld willen we besteden aan het Dankdagproject van Woord en Daad: 

Op Dankdag staan we in het bijzonder stil bij wat we uit Gods hand ontvingen. Een dag van 

zegeningen tellen. In verwondering dat er iedere dag weer dagelijks brood was. Woord en 

Daad staat rond Dankdag specifiek stil bij de situatie in Burkina Faso.  

In 2012 heerste in Burkina Faso grote droogte. Hoewel we dankbaar zijn dat dit jaar de oogst 

goed was, is de situatie nog steeds zorgelijk. Boerenfamilies zien het klimaat veranderen: de 
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hoeveelheid regen valt de laatste jaren in een veel kortere tijdspanne. Hierdoor kunnen 

gewassen en landbouwgrond wegspoelen en kan het water minder goed de grond intrekken. 

Juist nu is het belangrijk de bevolking te ondersteunen en hen te trainen om met de 

klimaatverandering om te gaan. Om zo nieuwe hongersnood te voorkomen. 

Deel jij, deelt u, deze Dankdag van dagelijks brood? 

Op donderdag 19 november zal een medewerker van Woord en Daad onze school 

bezoeken om presentaties voor de leerlingen te verzorgen. 

De school is woensdag 4 november gesloten.  

Iedereen woensdag of zondag goede ‘dankdiensten’ toegewenst. 

Creamorgens 
Voor de creamorgens zijn we nog op zoek naar drie ouders die drie keer met een groepje 

van vijf leerlingen iets willen bakken / koken (10.30 uur tot 12.30 uur). Als u wilt, geef het 

dan even aan mij door. 

Heeft u tijdschriften over?  

Juf Den Hertog wil ze graag hebben 

voor een crea-activiteit. 

Nieuwe leerlingen 
Vanaf oktober stromen weer nieuwe 

leerlingen binnen. We verwelkomen: 

Charlotte Uittenbogaard, Roselyn 

Hogendoorn en Esmee Kapteijn.  Ze 

krijgen allemaal een plaatsje in de huidige groep 1. Een fijne schooltijd toegewenst! 

Kinderboekenweek 
Met veel plezier kijken we terug op de Christelijke Kinderboekenweek. Een scala van 

activiteiten is gepasseerd. De presentaties van uitvindingen (groep 5 t/m 8) en de 

fantasiedierenwedstrijd waren wel de hoogtepunten. We hopen dat het leesplezier van 

kinderen bevorderd is. Lezen is echt belangrijk!!! 

Nieuwe ramen 
We zijn heel blij met alle nieuwe ramen en deuren in het ‘oude’ 

kleutergedeelte van de school. Alles ziet er weer als nieuw uit. 

Het bestuur bezint zich nog op het vervangen van alle 

toiletgroepen. U ziet: de school krijgt echt een facelift. 
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Schoolvoetbal 
Het voetbalteam van onze school heeft de tweede plaats gewonnen bij het 

Krimpenerwaard- straatvoetbaltoernooi. Proficiat! 

Jubileum 
De jubileumcommissie is volop actief. Zo wordt er gestart 

met het ontwerpen van een jubileumglossy. Het 

schoolreisdoel is ook bepaald: we gaan in het kader van het 

100 jarig bestaan naar het Open Luchtmuseum in Arnhem 

(alle groepen). Daar kunnen alle groepen een doe-activiteit 

uitvoeren. De programma’s en referenties zijn veelbelovend. 

Nog even een vraag i.v.m. de glossy: weet iemand in 

familie- en/of kennissenkring een drukker die mogelijk 

tegen gereduceerd tarief de uitgave zou willen verzorgen? Laat het even aan mij weten. 

Fietsenstalling 
Vanaf 1 november wijzigen de plaatsen van de fietsenstalling. Groep 7 en 8 gaan weer 

naar de onoverdekte; groep 5 en 6 naar de overdekte. 

Hoofdluis 
Gisteren heeft er hoofdluiscontrole plaatsgevonden. Er werden gelukkig geen luizen 

ontdekt. Blijf a.u.b. alert!! 

Schoolagenda 

Datum Activiteit 

3 november Contactmomenten 

10 november Bestuursvergadering 

10 november  MR-vergadering 

13 november Lesvrij groepen 1 t/m 4 

18 november Creamorgen 

19 november Presentaties Woord en Daad 

23 november Schoonmaakavond Q-Z 19-21 uur 

 
 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 
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