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Voorwoord: Velen van u lopen met regelmaat door
de school heen. Kijkt u dan wel eens in de vitrines?
Doe je dit bij groep 4, dan ga je terug in de tijd.
Foto’s van vroeger, maar nog wel het karakteristieke
beeld: Rijtjes met tafeltjes en een meester of juf
voorin de klas. Vanmorgen hebben we een delegatie
van het bestuur op school gehad. Zij hebben gezien
hoe we in groep 8 ICT inzetten in ons onderwijs,
ondersteunend en gedoseerd. We reizen verder de
school door. Aangekomen bij groep 2 dan maak je
een enorme sprong in de geschiedenis. Raketten,
sterren en meer wetenswaardigheden over de
grootsheid van Gods schepping. Sta eens wat langer
stil en verwonder u over de denk- en leefwereld van
onze kinderen. Blijf je op de grond en loop je door
naar groep 1 dan tref je een klas vol bouwers aan.
Het samen verven van een compleet huis of het
samen behangen van een muur. Geweldig om te
zien hoe kinderen van vier jaar dit organiseren.
Vanmorgen kwamen de leerlingen uit groep 7 bij me
met de vraag of ze de bladeren op het plein bij
elkaar mochten vegen om er zo een huis van te
maken. Prachtig toch! Zo is de school een wereld vol
van kindergedachtes. Treffend dat we als team deze
morgen stilstonden bij Matth 18:3, worden als een
kind. De Heere Jezus laat volwassenen zien dat we
als een kind moeten vertrouwen op Hem.
En (Jezus) zeide:
Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en
wordt gelijk de kinderkens,
zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins
ingaan.
Meester Roodbeen
Welkom: Vandaag zijn Sarah Driessen en Lucas
Slootweg in groep 1 erbij gekomen. Van harte
welkom en we wensen jullie een fijne tijd toe bij ons
op school.
Schoolontbijt: vrijdag 9 november hebben de
leerlingen genoten van het schoolontbijt. Wat
hebben wij het dan goed! Het is inmiddels een
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traditie dat we tijdens het schoolontbijt geld
inzamelen voor een goed doel, deze keer was dit
bestemd voor de vervolgde christenen in India
(Draagt Elkanders Lasten, i.s.m. SDOK, lezersactie
RD). Zie ook de vorige nieuwsbrief. De opbrengst
was 45 euro (!), besloten is dit bedrag vanuit het
zendingsgeld aan te vullen tot 100 euro.
Opbrengst Woord en Daad: Tijdens de
contactavond van 5 november jl. stond de
verkooptafel van Woord en Daad ook weer op de
vertrouwde plek. Dit heeft het mooie bedrag van
379 euro opgebracht! Ook hiervoor hartelijk dank!
Schoonmaakavond: Inmiddels hebben diverse
moeders zich opgegeven voor de schoonmaakavond van 28 november as. Graag doen we nog een
oproep voor extra ‘handen’.
Hoe meer moeders er zijn,
hoe meer we kunnen
schoonmaken. Als u zich nog
niet heeft opgegeven, kan
dat alsnog bij Gea Boeder.

Kwink: Bij deze nieuwsbrief ontvangt u 2
documenten m.b.t. Kwink: Oudernieuws en een
koelkastposter!
Voor de overblijfouders: Vorige week zijn de
volgende afspraken gemaakt over het spelen met
takken in de bosjes.
- Met takken speel je alleen bij de bosjes.
- Met takken doen we geen vechtspelletjes.
- Wanneer één of meerdere leerlingen toch
met takken gaan ‘vechten’, dan moeten zij
naar binnen.
- Blijkt de afspraak continu overtreden te
worden, dan gaan de bosjes een week
‘dicht’.

Bijbelrooster:
Week 47
Groep 3 t/m 6
Week 47
Groep 7,8
Week 48
Groep 3 t/m 6

Kracht en zwakheid Richt 13/ Richt
14/ Richt 15
Profeten-4: Babel Ez 2-3/ Ez 4/ Ez
33
Uw volk is mijn volk Richt 16:1-21/
Richt 16:22-31/ Ruth 1

Week 48
Groep 7 en 8

Laatste profeten
Zacharia/ Maleachi

Haggaï/

