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ANWB streetwise

Luizenbrigade

Op donderdagmorgen 28 september doen we weer
mee aan ANWB streetwise!
Op deze morgen krijgen groep 1 en 2 een speciale
verkeersles (toet toet) in het speellokaal. De
leerlingen uit de groepen 3 en 4 gaan deze morgen
naar de gymzaal de Kroonweide en daar volgen ze
het programma “blik en klik”.
De leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan ontdekken
en ervaren hoe het werkt met de remmende auto. Ze
maken dan ook een echte remproef mee in het
programma “hallo auto”.
De groepen 7 en 8 volgen het programma
“trapvaardig”.
Medewerkers van de ANWB geven deze lessen in de
groepen 3 tot en met 8. Voor groep 1 en 2 maken
onze eigen leerkrachten gebruik van de materialen
van de ANWB.

Komende maandagmorgen willen we weer een
luizencontrole houden. We hebben tot nu toe drie
nieuwe aanmeldingen voor onze luizenbrigade. Dat is
eigenlijk nog te weinig! Wilt u ook meehelpen?? We
beginnen komende maandagmorgen om 08:30 uur in
de teamkamer. De nieuwe ouders voor de
luizenbrigade zijn dan ook van harte welkom!
Wilt u rekening houden met de haardracht van de
kinderen?

Let Op! In verband met de remproef voor groep 5 en
6 zal deze morgen de koninginneweg tussen onze
school en de brekeldschool afgesloten worden.

Verwachtingsgesprekken
Afgelopen week hebben de kinderen de
uitnodigingen voor de verwachtingsgesprekken
meegekregen. Komende dinsdagavond (19-09) is de
eerste avond. We zien uit naar de gesprekken om
met elkaar te overleggen over de verwachtingen voor
het komende schooljaar!

Bijbeltekst
“Loof de Heer, want Hij is goed -eeuwig duurt Zijn
trouw -.”
Psalm 136:1

Schoolfotograaf
Maandag 25 september komt de schoolfotograaf. ’s
Morgens worden de leerlingen individueel en met de
groep op de foto gezet. ’s Middags worden er
broertjes/zusjes foto’s gemaakt van schoolgaande
kinderen. Tussen de middag (van 12:00 uur t.m. 13:00
uur) en na de middag (van 15:00 uur t.m. 16:00 uur) is
er gelegenheid voor gezinsfoto’s (ook met niet
schoolgaande kinderen). In de volgende nieuwsbrief
kunnen we bekend maken welke achtergrond er
wordt gebruikt 😊. Na de verwerking van de foto’s
ontvangt u een inlogkaart voor de website van de
fotograaf. Met u persoonlijke inlog kunt u dan de
foto’s bestellen.

Schoolpsalm
In overleg met de samenwerkende kerken leren we
elke maand een schoolpsalm aan. Deze week was
dat: Psalm 136:1 en Lied 8b vers 1 (uit het nieuwe
liedboek). Deze liederen worden komende zondag in
de ochtenddiensten van de kerken gezongen.

Agenda
e

19-09 1 avond verwachtingsgesprekken
25-09 Schoolfotograaf,
2e avond verwachtingsgesprekken
28-09 ANWB streetwise (afsluiting Koninginneweg)
3e avond verwachtingsgesprekken

