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Schoenendozen voor Hongarije
Vandaag zijn de gevulde schoenendozen opgehaald.
Geweldig! Er waren bijna 150 gevulde dozen. De
kinderen hebben meegeholpen om de aanhanger vol
te pakken. Over een tijdje gaan ze mee met een
transport van de Oost-Europa-commissie.
We wensen ze veel succes met de transport en hopen
dat ze goed terecht mogen komen!

Schoolfruit

Volgende week starten we met schoolfruit.
We krijgen het volgende fruit
Woensdag 15-11: Waspeen
Donderdag 16-11: Mandarijn
Vrijdag 17-11: Peer
De kinderen hoeven deze dagen geen pauzehap mee
te nemen.

Bijbeltekst
Al zouden de bergen wijken en de heuvels
wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou
wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar –
zegt de HEER, die zich over je ontfermt.
Jesaja 54:10 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Bezoekje aan de Plus
Dinsdagmorgen 7 november, is groep 2 naar de
supermarkt "de Plus" geweest.
Na een bijzonder hartelijk ontvangst door Otto en het
personeel werden we in twee groepjes verdeeld, de
ene groep mocht met Janneke mee en de andere

met Diny. De kinderen kregen een broodje bij de
bakkerij die ze mochten afbakken. Bij de vleeswaren
werd ons uitgelegd hoe vlees met de vleesmachine
wordt gesneden. De kinderen kregen zelf ook
allemaal nog een plakje worst. Bij de groente- en
fruitafdeling zagen we de vele soorten groente en
fruit. Erg gezond allemaal. Verder op lag ook nog
veel lekker snoepgoed. Ook altijd lekker maar niet zo
gezond. In de kelder stonden kratten en nog veel
meer opslag. Ook lag daar nog een verrassing voor
de kinderen, iedereen kreeg een broodtrommeltje,
heel erg leuk. De papierperser maakte veel indruk.
Diny vertelde dat de dozen hierin plat gedrukt
werden. Mason maakte deze opmerking: Vandaar dat
de mensen in Rijssen ook plat praten.
In de koeling was het erg koud, maar voor vele
producten goed dat ze koel stonden.
Op het laatst mochten we ook nog boodschappen
scannen en betalen.
De broodjes waren ondertussen afgebakken en
mochten mee naar school. Ze smaakten super
lekker!! Het was een hele gezellige en leerzame
morgen. Hartelijk bedankt personeel van "de
Plus"supermarkt, groep 2 heeft genoten!

Agenda
22 november
29 november
30 november, 4 december
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MR vergadering
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