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School –en kerk psalm

Korfbalclinic

Komende week leren we Psalm 21: 13 en Lied 224: 1
(NLB). Het is de bedoeling van de samenwerkende
kerken dat de liederen de daaropvolgende zondag
(15 oktober ☺) in de kerk worden gezongen.

Schoenendoosactie
We willen schoendozen
inzamelen voor de arme
kinderen in Gelenes en
Györtelek in Hongarije.
Wij doen dit in
samenwerking met de Stichting Oost Europa, afdeling
Wierden. De kinderen hebben allemaal een brief
ontvangen met informatie hierover. Het zendingsgeld
van de maand oktober gaat ook naar dit goede doel.
Vult u ook een schoenendoos?
Giften via de zending zijn natuurlijk ook van harte
welkom!

Als school zijn wij actief betrokken bij sportactiviteiten
met de sportverenigingen. Hiervoor heeft PCPO in
samenwerking met de gemeente een
combifunctionaris (Jan Willem Dangremond) in
dienst. Op woensdag 11 oktober krijgen de leerlingen
uit de groepen 6, 7 en 8 een korfbalclinic bij ons op
school. Binnen de gemeente Rijssen-Holten is men
bezig met het maken van een buurtsportcoachfilm.
Men wil hiermee de gemeenteraad en wethouders
laten zien wat de meerwaarde van deze functie is.
Aan ons is gevraagd om (vanuit onze samenwerking)
hier een bijdrage aan te leveren.
Wij willen hieraan graag onze medewerking verlenen,
omdat we deze activiteiten als zeer waardevol
ervaren. De kinderen maken hierdoor, op een
afwisselende en actieve manier, kennis met
verschillende sporten.

Even voorstellen
BHV voor meesters en juffen
Afgelopen woensdagmiddag hebben meesters en
juffen van onze school de herhalingscursus gedaan
voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. We
hopen niet dat we het te vaak hoeven toe te passen,
maar we willen wel graag goed voorbereid zijn. Op
woensdagmorgen 18 oktober gaan we een
ontruiming van de school oefenen!!

Ik zal me even voorstellen: Ik ben Thomas
Poortman, 22 jaar en woonachtig in
Rijssen. Voor een aantal ben ik een
bekend gezicht, aangezien ik vorig jaar al
een aantal keer heb in gevallen in een
aantal klassen. Jullie kunnen mij op de
woensdag en vrijdagochtend als onderwijsassistent
verwachten op school. Ik help op deze ochtenden
groepjes met rekenen, begrijpend lezen en lezen.
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Code Rood

Kerstgeschenk

Het beroep van
leerkracht in het
basisonderwijs stond
voor even op veel
plekken centraal. Met
ruim 60.000
leerkrachten in Den
Haag is er een duidelijk
signaal afgegeven. Een
aantal collega’s van
ons team is daarbij aanwezig geweest, anderen
hebben op school klussen gedaan waar we anders
niet aan toe komen. We hopen dat de actie effect
heeft. En het signaal dat de komende regering echt
werk wil maken van de werkdrukverlaging, doet ons
goed. Van verschillende leerlingen hoorden we dat
we wel vaker de schooldeuren mochten sluiten, maar
dat is natuurlijk niet onze bedoeling

Voorgaande jaren kreeg elk kind met kerst
afzonderlijk een boek. Dat gaan we de komende kerst
iets anders doen. Dit jaar geven we met kerst elk
gezin een mooi kerstboek (met een cd met liedjes).

Science on tour
Komende donderdag gaat groep 8 naar het
gemeentehuis. Ze doen dan mee aan “Science on
tour”. Deze activiteit staat in het teken van
kennismaken met techniek.

Dierendag
4 oktober was het dierendag. Veel kinderen hadden
hun knuffel mee naar school en we konden rond het
einde van de morgen, heel veel (huis)dieren op het
plein en het veld bewonderen, aaien en knuffelen.
Leuk dat zoveel ouders even de moeite namen om
aandacht te geven aan dierendag! Super bedankt!

Bijbeltekst
God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw
krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving
ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
1 Korintiers 10:13 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Agenda
11 oktober
12 oktober
18 oktober
21-28 oktober
30 oktober
01 november
10 november

Korfbalclinic groep 6-7 en 8
MR vergadering
Science on tour (groep 8)
Ontruimingsoefening
Herfstvakantie
Luiscontrole
Dankdag
Alle schoenendozen worden
opgehaald!

