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DE BIJBELVERHALEN VAN NA DE HERFSTVAKANTIE
groep 1, 2 en 3:
Geen vloek, maar zegen
Bijna in Kanaän

Num. 22,23,24
Deut. 29:1-9 30:11-20,34

groep
Les 1
Les 2
Les 3

2 Samuel 14 9 Sam. 21 – 15:12)
2 Samuel 15:13-37, 2 Sam 16 en 17
2 Samuel 18 en 19

4 t/m 8:
Absalons samenzwering
David vlucht en krijgt raad
Absalom gedood; David koning

*lied van de week (groep 5-8): Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 63,40 opgehaald.

HERFSTVAKANTIE
Volgende week zijn de kinderen vrij, in verband met de
herfstvakantie. Maandag 28 oktober worden ze weer op
school verwacht. Alvast een fijne vakantie toegewenst!

OUDERCONTACTMOMENT - 11 NOVEMBER WORDT 12 NOVEMBER
In verband met Sint Maarten op maandag 11 november, is besloten om het oudercontactmoment
te verplaatsen naar dinsdag 12 november. Donderdag 14 november blijft staan.
In de week na de herfstvakantie kunt u zich weer aanmelden voor de contactmomenten.
Hierover ontvangt u bericht via Parro.
Ouders met meerdere kinderen op school, worden eerst in de gelegenheid gesteld om een
contactmoment in te plannen. Overige ouders ontvangen een aantal dagen later een uitnodiging
om een contactmoment in te plannen.
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SPEELGOEDOCHTEND GROEP 1 EN 2
Vrijdag 18 oktober is er weer een speelgoedochtend. Evenals vorige jaren mogen de kinderen van
groep 1 en 2 op de vrijdag voor de vakanties speelgoed van thuis meenemen. Graag speelgoed voor
binnen, een spel mag natuurlijk ook! Wilt u er rekening mee houden dat er door meerdere kinderen
gespeeld gaat worden met het speelgoed, en dat de mogelijkheid bestaat dat het stuk kan gaan?

FIETSCONTROLES
De fietsen van de kinderen van groep 6, 7 en 8 zijn afgelopen week weer gecontroleerd, waarbij een
kwaliteitslijstje is ingevuld door de vrijwilligers die de controle doen. Er waren 35 fietsen waarvan de
kwaliteitseis niet positief kon worden afgegeven. Vaak met een kleinigheid was en is het te verhelpen. Als
het ‘mankement’ is opgelost, kunnen deze kinderen van mij een goedkeuringssticker krijgen.
Alle ouders van de kinderen waar iets mee was met de fiets, hebben een brief gekregen. Groep 6 heeft
deze brief dinsdag meegenomen en de brieven voor groep 7 en 8 zijn via de post gegaan.
Laten we samen werk maken van de verkeersveiligheid!

INVAL
Nu wij op dit moment te maken hebben met afwezigheid door ziekte komt het lerarentekort nadrukkelijk
om de hoek kijken. Wij hebben geen invallers beschikbaar. We hebben wel de onderwijsassistenten
gevraagd om voor de groep te staan en dat doen ze ook. Tegelijkertijd kunnen ze het werk waarvoor ze
benoemd zijn, niet doen. Ook onze deeltijders helpen van harte mee, als ze kunnen, om de inval in te
vullen. Maar daar zitten natuurlijk ook grenzen aan.
We komen op het punt om toch kinderen naar huis te sturen omdat er geen leerkracht beschikbaar is.

STAKINGSDAG 6 NOVEMBER
Op 6 november is er een stakingsdag gepland door de vakbonden. Deze dag is speciaal bedoeld om de
grote zorg te onderstrepen van de problemen in het onderwijs. Zie hierboven.
Er wordt aandacht gevraagd voor het aanpassen van het salaris en het aanpakken van de werkdruk maar
wat ons vooral ook bezighoudt is de toekomst van onze kinderen. Is er voor hen nog wel een juf of een
meester voor de klas?? Die toekomst is er eigenlijk al. Wie valt er bij ons in bij ziekte?
We staken niet op 6 november. De school is gewoon open. Wel denken we na over een bepaalde vorm van
actie waarmee we onze grote zorgen willen duidelijk maken. U hoort van de invulling van 6 november na
de herfstvakantie meer.

RESPECT EN TAALGEBRUIK
We merken steeds vaker dat kinderen weinig of geen respect
meer laten zien naar elkaar en ook naar volwassenen. Hoe gaan
wij met elkaar om? Wanneer zeg je (n)iets? Hoe zeg je iets of
hoe doe je dat? Welke gevolgen heeft dit voor mij en voor de
ander? In de week na de herfstvakantie gaan we dit aspect
teambreed en later schoolbreed centraal stellen.
U wordt geïnformeerd over wat en hoe we deze problematiek
gaan aanpakken. We gaan gebruik maken van de geldende
Kanjer-regels. Dat houdt samenvattend in dat we de kinderen
bewust maken van wat het teweegbrengt bij een ander, wat en
hoe je iets brengt, zegt, doet.
We gaan nadenken over de consequenties er van.
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RABO CLUBSUPPORT ACTIE
Woensdagavond was in de Grote Kerk in Meppel de chequeuitreiking van de Rabo Clubsupport actie.
Als CNS mochten we een cheque van maar liefst €1728,19 in
ontvangst nemen.
Via deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor de
stemmen!

Beste ouders van groep 7 en 8,
Op zaterdag 9 november 2019 organiseert
Luminis in samenwerking met Hogeschool Viaa
opnieuw de Devoxx4kids dag. Wil jouw kind
meer weten over programmeren?
En zijn ze tussen de 10 en 14 jaar oud? Van
harte welkom!
Locatie is Hogeschool Viaa in Zwolle. Tijdens de
dag worden de kinderen begeleid door
studenten van de Pabo van Viaa en kunnen
diverse toffe workshops volgen die worden
gegeven door medewerkers van
softwareontwikkelaar Luminis.
De opzet van de dag is vergelijkbaar met die
van vorig jaar.
De toegang is gratis.
Wel is aanmelden verplicht en vol = ook echt
vol dus wees er snel bij.
Tijdstip is van 9.00-16.30 uur.
Kijk voor meer informatie, het programma en
aanmelden op
https://sharing.luminis.eu/event/devoxx4kids2019/?fbclid=IwAR3gG9nuMex3FnGKx1Op3Rjq
GtxnXSOibqlm5m49u3e1xK2n8scEdIDzH_M
Bekijk hier een impressie van een vorige editie
van Devoxx4kids:
https://www.youtube.com/watch?v=0CjCP4N5
q50
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