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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Bartimeus
Het allermooiste feest
(gelijkenis vd verontschuldigingen)
groep 4 t/m 8:
Les 1 Verzoeking in de woestijn
Les 2 Genezingen
Les 3 Een man met huidvraat genezen

Marcus 10
Lucas 14
Lukas 4: 1 - 13
Lukas 4: 31 - 44
Lukas 5: 12 – 16

*lied van de week (groep 5-8): Lied 513 God heeft het eerste woord
Gift voor onze naaste:
* 2 kinderen van Plan.
* Bartiméus project BraillePi.
Maandag is er totaal € 58,56 opgehaald.

AFWEZIG
Door het geclusterd opnemen van de vrije dagen voor ‘oudere’ werknemers, ben ik volgende week niet op
school. Op maandag en vrijdag is Paul de Wee voor vragen e.d. beschikbaar.
Betty van den Brink is dat op dinsdag, woensdag en donderdag.
Beide collega’s hebben de genoemde dagen geen groep.
Aldert Dijk

HUISWERK GROEP 6B
Maandag 11 februari toets geschiedenis thema 3: verre reizen en peperdure steden.
Wat moet je leren? De samenvatting, begrippen en het werkboek. Veel succes!

VOMOL PROJECT
Morgenvroeg gaan de kinderen van groep 7 naar de Tippe waar opnieuw het VOMOL project gehouden
wordt. VOMOL staat voor Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer. Hoe gaan de kinderen om als ze
deelnemen aan het verkeer en als er van die grote landbouwvoertuigen en machines op de weg rijden?
Wat zien bestuurders van deze voertuigen van het overige verkeer? Wat is verstandig om te doen?

OUDERS BEDANKT
Vorige week hebben er weer ouders schoongemaakt op school.
Fijn om zo’n schoon schoolgebouw binnen te lopen.
Hartelijk dank voor jullie bijdrage!
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GEVONDEN VOORWERPEN
Er liggen heel veel gevonden voorwerpen in school. Tijdens de
oudercontactavonden liggen alle spullen beneden in de hal. Wilt u eens kijken
of er iets bij ligt wat van uw kind is?
Vrijdag 15 februari brengen we alles weg.

SPORTWEEK 2019: in voorjaarsvakantie van 18-22 februari.
Het programma ziet er als volgt uit:
Maandag 18 febr.

skeeleren

14.00-17.00 uur

alle leeftijden en schone
skeelers en helm is verplicht

Dinsdag 19 febr.

voetbal

14.00-15.30 uur
15.30-17.00 uur

5-8 jarigen
9-12 jarigen

Woensdag 20 febr.

volleybal

14.00-16.00 uur

alle leeftijden

Donderdag 21 febr.

gymnastiek

14.00-15.30 uur
15.30-17.00 uur

5-8 jarigen
9-12 jarigen

Vrijdag 22 febr.

judo/karate/
jeugdwerk

14.00-17.00 uur

roulatie, ieder uur een
andere sport

Vrijdagavond

Reddingsbrigade/
duikvereniging

19.00-21.00 uur

in zwembad*

*Toegang in zwembad is alleen gratis wanneer meegedaan wordt met de activiteiten.
**in de sporthal zijn schone sportschoenen verplicht.

