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    WEEKBRIEF 9 NOVEMBER 2018 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we €29,40 opgehaald, dat brengt het totaal op €243,05 

• TREFWOORD 
Vanaf maandag starten we met het nieuwe thema ‘dromen’. Ieder mens 
schijnt te dromen, ook al is niet iedereen zich daarvan bewust. In onze 
nachtelijke dromen verwerken we vooral de dingen die we overdag hebben 
meegemaakt. Het thema dromen, gaat niet over nachtdromen, maar over 
dromen die je overdag kunt hebben, bijvoorbeeld een wensdroom. In de 
Bijbel komen we regelmatig dromen tegen die visioenen bevatten van een 
nieuwe tijd. Een nieuwe wereld waarover je met open ogen kunt dromen. In 
het Bijbelboek Jesaja lezen we hoe God Jesaja in een visioen de opdracht 
geeft om namens Hem tot de mensen te spreken. Zo wordt Jesaja een 
profeet; een boodschapper van God.  
De Bijbelverhalen zijn: 

• De dagdroom  - Jesaja 6 

• De nachtmerrie - Jesaja 5 
 
Groep 1 en 2 luisteren naar de verhalen van: 

• Jozef voor de 2e en 3e keer naar Egypte -  Genesis 44 
• Jakob      - Genesis 45 

 

• LIEF EN LEED 
Afgelopen donderdag is juf Leni de Winter geopereerd, we zijn blij u te kunnen vertellen dat 
de operatie geslaagd is. Ze is weer thuis en moet de komende weken herstellen van de 
operatie. We wensen haar veel sterkte toe. Vandaag, vrijdag 9 november, wordt juf 
Francisca Bieshaar geopereerd. We hopen dat de operatie voorspoedig mag verlopen.  

 
• KWINK 

Volgende week starten we met les 6: ‘de pest aan pesten’. De kinderen leren 
hoe ze STOP kunnen zeggen tegen pesten (onderbouw) en wat pesten met een 
ander doet (besef van de ander) 
De Kwink van de week is (respectievelijk: onder-, midden en bovenbouw): 
 

➢ ZEG STOP TEGEN PESTEN!  
➢ VERPLAATS JE IN DE ANDER! 
➢ PESTGEDRAG? VERPLAATS JE IN DE ANDER! 

 

• OUDERBRIEF EN KOELKASTPOSTER 
De tweede ouderbrief van dit schooljaar ligt weer voor u klaar. In deze brief 
kunt u o.a. lezen waar de lessen van de komende periode over gaan. In de 
bijlage vindt u ook de 2e koelkastposter. Een papieren versie kunt u vanaf 
maandag ophalen bij onze conciërge Rosita. 
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• NATIONAAL SCHOOLONTBIJT: EEN FEESTJE VOOR IEDEREEN! 
En dat was het ook: een feestje! Op het plein hebben 
we wethouder en locoburgemeester van Etten welkom 
geheten. Hij had voor deze feestelijke gelegenheid zijn 
ambstketting omgedaan. Voordat we aan het ontbijt 
begonnen, hebben Finn en Elvira uit groep 8 samen 
hun zelf geschreven gedicht over vriendschap 
voorgedragen. Ze hebben dit keurig gedaan! Eénmaal 
in de klas hebben de kinderen gesmuld van het lekkere 
en gezonde ontbijt. De kinderen uit groep 4 hadden 
van te voren vragen bedacht die ze aan de wethouder 
konden stellen. Vragen over zijn werk, maar ze wilden 

ook wel graag weten wat zijn lievelingseten was😊 

 
• VANUIT DE OUDERRAAD 
Herinnering vrijwillige ouderbijdrage                                                                     

Graag attenderen wij u er op dat de termijn voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage 

verstreken is op 31 oktober jl. Wij van de ouderraad zouden het zeer op prijs stellen, dat 

wanneer u nog niet betaald heeft, dit alsnog doet. Alleen met uw bijdrage kunnen wij 

activiteiten, zoals het Sinterklaas- en kerstfeest, organiseren. Alvast bedankt en we zien uw 

storting graag tegemoet! 

Dringende oproep functie Penningmeester                                                            

Wij doen een dringende oproep voor de functie 'penningmeester' binnen de ouderraad. 

Momenteel hebben wij alle al aanwezige krachten binnen de ouderraad nodig voor het 

organiseren en uitvoeren van de (aankomende) activiteiten. Hierdoor lopen wij een 

achterstand op met de financiën, waardoor een gevolg kan zijn dat wij genoodzaakt zijn 

taken binnen de ouderraad neer te leggen om deze functie te bekleden. Dat kan betekenen 

dat activiteiten voor uw kind(eren) geen doorgang kan vinden. Wij hopen daarom Z.S.M. op 

een positieve reactie!  

Luizenmoeders                                                                                                        

Na alle schoolvakanties worden de leerlingen grondig gecontroleerd op luizen door onze 

luizenmoeders. Echter kunnen zij nog wat extra speurneuzen gebruiken!  

• STUDIEMIDDAG 

Afgelopen maandagmiddag/avond hebben de leerkrachten de 
twee scholingsbijeenkomst gehad over coöperatieve 
leerstrategieën. Het was weer een leerzame bijeenkomst, 
waarbij we weer een aantal nieuwe coöperatieve 
leerstrategieën geleerd en geoefend hebben. De aangeleerde 
strategieën zullen de komende tijd ook weer in de klassen 
ingezet worden. Begrippen als mix&ruil, binnen en buitenkring, 
tafelrondje, tweetal coach, tweegesprek op tijd, zoek iemand 
die… zijn allemaal structuren van coöperatief leren.  
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• GESPREKSAVOND 
Aanstaande donderdagavond 15 november vindt de tweede gespreksavond van 
dit schooljaar plaats. Via het ouderportaal heeft u zich afgelopen week kunnen 
aanmelden. Binnenkort ontvangt u via de mail de tijd dat u op school verwacht 
wordt. Helma Heesterman zal deze avond ook aanwezig zijn, mocht u vragen 
hebben of wat willen bespreken dan kunt u bij haar binnenlopen.  
 

• VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND 
Op vrijdagochtend 23 november, van 10:30 uur tot 12:00 uur, vindt de tweede ‘van peuter 
naar kleuterochtend’ van dit schooljaar plaatst. Helpt u mee om deze ochtend onder de 
aandacht te brengen? Dat kan door het uitdelen (mailen) van de flyer aan ouders van 
peuters, het delen van het Facebookbericht of door gewoon iemand uit te nodigen! In de 
bijlage vindt u de flyer.  

 
• SCHOOL OP SEEF 
Vorige week woensdag heeft groep 1 t/m 4 hun eerste School op Seefles gehad. 
Ze hebben onder meer geoefend met oversteken. We bedanken de vrijwilligers 
van School op Seef hartelijk voor hun inzet. Komt u het SoS team versterken? 
 

•  
• AGENDA 
Datum Activiteit 

12 november  Gitaarles groep 4, 6b en 8 

13 t/m 15 november Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

14 november Luizencontrole groep 7 en 8 

15 november Gespreksavond 2 

19 t/m 23 november Week van de mediawijsheid 

20 november  Kidsraad (2e vergadering) 

20 t/m 22 november MQ scan gym 

23 november  Van peuter naar kleuterochtend 

 

• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
  

 

• BIJLAGE: 

o Ouderbrief 2 Kwink 

o Koelkastposter Kwink 

o Flyer ‘van peuter naar kleuterochtend’ 

o Flyer Skills for Soccer (voetbalacademie) 

 

We helpen elkaar en hulp vragen is niet raar! 
Gouden regel van november 
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