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Voorwoord
Het schooljaar is nog maar net begonnen, maar wat went dat snel. Soms
lijkt de vakantie wel weer heel ver weg. We hopen dat jullie allemaal
hebben kunnen genieten van de rust. Even niet elke dag vroeg op, leuke
dingen doen met het gezin enz. Misschien was u wel op vakantie in de
bergen. Een wandeling tussen die machtige bergen kan ons tot rust laten
komen. En wat ziet Gods schepping er dan geweldig mooi uit!
We mogen God ook dankbaar zijn dat iedereen, kinderen en leerkrachten,
weer terug op school zijn. In het bijzonder juf Alderliesten. Na haar
hartoperatie kon zij de eerste schooldag alweer aan het werk. Wat
ontzettend fijn.
We hopen en bidden dat we ook dit schooljaar weer de kracht krijgen om
het werk in de klassen met veel plezier te doen. We gaan er samen met
de kinderen weer een mooi schooljaar van maken.
Nieuw dit schooljaar is dat u achteraan de nieuwsbrief steeds een stukje
leest uit een groep. Dit kan een foto zijn, verhaaltje, tekeningen enz. de
schoolkrant zal dan niet meer verschijnen.
Ook u bent dit schooljaar weer van harte welkom om in contact te komen
met ons. Is er iets, we horen het graag, de deur staat altijd open. Mocht u
de leerkrachten willen spreken dan graag na 15.00 uur.
Welkom/geboorte
We heten in het bijzonder de nieuwe leerlingen van onze school hartelijk
welkom: Jarno en Anneli Roubos, Ruben van Dijk, Tycho Spit, Arjan en
Lennard van Rees en alle leerlingen uit groep 1: Levi Bakker, Rogier van
Dalen, Nathan Damsteegt, Lieze Holleman, Davey Kok, Cayenna Makkink,
Sofie van Meerkerk, Jens Nugteren, Joshua van Pel, Vera van den Toren
en Dieke Voordijk. We hopen dat jullie een fijne tijd op school mogen
hebben en dat jullie je snel thuis zullen voelen.

In de vakantie, op 21 juli, is er bij de familie Brunt een zoon geboren,
Juda. Jullie Hemelse Vader zegende jullie opnieuw met een zoon.
Op 25 augustus is er bij de familie Nugteren een dochter geboren, Milly.
En op 26 augustus is er bij de familie Heijkoop een broertje geboren, Siem
Arie. Wat een blijdschap is er dan weer. Alle ouders van harte gefeliciteerd
en Gods zegen bij de opvoeding van jullie kinderen.
Psalm/zending
Iedere maandagochtend overhoren we in de groepen 3 t/m 8 de psalm.
We oefenen de psalm iedere dag in de klas, oefent u thuis ook eens? Het
psalmrooster staat op de website. Ook halen we iedere maandagochtend
zendingsgeld op. We kregen een bedankje van de IZB voor het
opgehaalde bedrag van €228,-. Bedankt!
Bel
Iedere ochtend gaat de schoolbel om 8.25 uur. De kinderen komen dan
naar binnen zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. Bij groep 1 en
2 gaat de deur om 8.20 uur open. U bent dan van harte welkom om uw
kind binnen te brengen en even in de klas te kijken. Om 8.30 uur
beginnen ook hier de lessen weer.
Muziekles Graafstroom Fanfare
In samenwerking met Van Hoorne Entertainment geeft Graafstrooms
Fanfare in september kinderen in onze omgeving de mogelijkheid om drie
maanden gratis muziekles te volgen. Dit op zowel slagwerk als
blaasinstrumenten. De kleinschalige en persoonlijke muzieklessen worden
gegeven door docenten die verbonden zijn aan Graafstrooms Fanfare en
tegen een kleine vergoeding krijgt elke leerling de beschikking over een
eigen instrument.
Het spelen in een orkest is niet alleen op
muzikaal gebied zeer leerzaam, maar ook op het
gebied van socialisatie en samenwerking van het
kind.
Voor aanmeldingen voor deze gratis lessen of
meer informatie hierover, kunt u contact met ons
opnemen per mail naar
opleidingen@graafstroomsfanfare.nl
Schoolfotograaf
Woensdag 13 en donderdag 14 september komt de schoolfotograaf.
Op woensdag worden de groepsfoto’s gemaakt en een begin met de
individuele foto’s. Vanaf 12.15 uur worden de broertjes en zusjes foto’s
gemaakt. Ook broertjes en zusjes die nog niet op school zitten mogen dan
samen op de foto. Onder schooltijd worden er geen broertjes/zusjes foto’s
gemaakt. De intekenlijst hangt op het prikbord bij de kleuters.
Donderdag is het vervolg van de individuele foto’s.

Fruit
Wilt u er weer aan denken om uw kind(eren) elke dinsdag en donderdag
fruit mee te geven
Informatieavond
Wat goed om te zien dat er zoveel ouders aanwezig waren bij de
informatieavond aan het begin van het schooljaar. Inmiddels heeft u een
inlog gehad van het ouderportaal van ParnasSys. Mocht u deze niet
ontvangen hebben dan hoor ik dat graag. Met het ouderportaal willen we
samen met u als ouders werken aan de vaardigheden van uw zoon of
dochter.
Bij de workshop Wonderlijk gemaakt liet de workshopleider een
ouderbrochure zien. Deze ouderbrochure ontvangt u als we gaan beginnen
met de lessen van Wonderlijk gemaakt (na de kerstvakantie).
Tijdens de workshop van Kwink zagen we op welke wijze de leerkrachten
elke week lessen geven en dat het voor de leerresultaten van een kind
heel belangrijk is dat een kind goed in z’n vel zit.
Rapido typen
We gaan in september weer met een cursus computertypen van start, die
bestemd is voor de kinderen vanaf groep 6. De lessen worden gegeven op
de CBS Groen van Prinsterer op maandag van 15.30 tot 17.00 uur. In
totaal 10 keer 1 ½ uur om de week inclusief examen en diploma
uitreiking.
De kosten bedragen voor deze cursus € 200,-. Dit is inclusief diploma
garantie. Voor een toetsenbord met USB aansluiting betaalt u € 15,- borg
en € 15,- huur. Aan het einde van de cursus krijgt u het bedrag, bij het
heel inleveren van het toetsenbord, weer retour. De cursus kan uiteraard
ook in termijnen worden betaald.
Als u zich voor deze cursus en aanvullende informatie wilt aanmelden,
kunt u naar www.rapidotypen.nl gaan. Onder contact kunt u bij het
inschrijfformulier alle gegevens invullen.
Mocht u zich al opgegeven hebben dan hoeft dat niet nog een keer.
Psalmrooster
Onder deze nieuwsbrief vindt u het rooster met de psalmen die komend
jaar worden geleerd.
Schoolgids
Op de informatieavond kon u een schoolgids meenemen. Mocht u dit nog
niet gedaan hebben dan kunt er 1 ophalen bij de leerkracht van uw kind.
De volledige schoolgids staat ook op de website.
Gebedsgroep
Iedere donderdag komt de gebedsgroep, onder het genot van een kopje
koffie, bij elkaar. Wilt u ook meebidden voor de school neem dan contact
op met Esther van Muijlwijk, Lindenlaan 26.

Jaaropening in de kerk
De jaaropening in de kerk zal worden gehouden op Maandag 11
september. Aanvang 19.00 uur. U krijgt van ons nog een uitnodiging.
Groepssfeer/schoolregels
In alle groepen zal de komende weken extra aandacht worden besteed
aan de groepssfeer. We zullen hier met elkaar over praten, samen regels
opstellen, sociale vaardigheidslessen geven uit de methode Kwink, spellen
waarbij samenwerken centraal staat, enz…
Ook de schoolregels zullen
we weer extra onder de
aandacht brengen. De eerste
regel staat deze maand in de
picture. Ik, jij, hij of zij,
IEDEREEN, hoort erbij.
Na iedere vakantie moet een
groep weer opnieuw
gevormd worden, ook al
zitten de leerlingen vaak al
jaren bij elkaar in de klas.
Door te investeren in een
positieve groepssfeer willen we voorkomen dat kinderen buiten de groep
vallen of gepest worden. Mocht een kind zich toch gepest voelen dan is
het belangrijk dat ze dat tegen de leerkracht of onze pestcoördinator, juf
v/d Berg, zeggen. Juf van de Berg gaat de komende tijd de klassen rond
om dit ook tegen de kinderen te vertellen.
Van 18 t/m 22 september is het de landelijke anti-pestweek. Hier
besteden we in de klassen ook aandacht aan.
Sportdag
Vrijdag 22 september is de sportdag. U heeft hier al een brief over
ontvangen.
Start dammen
Op 26 september start het dammen voor groep 7/8 en op 28 september
voor groep 5/6.
Scholenmarkt VO
Op maandag 30 oktober zal de eerste Molenwaardse Scholenmarkt zijn in
de Spil in Bleskensgraaf. De markt is van 18.30 uur tot 20.00 uur. Alle
ouders & leerlingen van groep 7 & 8 zijn van harte welkom op deze
Scholenmarkt.

Er hebben zich nu 19 VO-scholen uit de hele regio aangemeld en wellicht
volgen er nog wat aanmeldingen. Ouders en leerlingen kunnen zich dus
deze avond breed oriënteren op het voortgezet onderwijs en komen
misschien wel verrassende opties tegen waar ze nog niet aan gedacht
hadden.
In de burgerzaal (oude raadszaal, boven) zal elk half uur een korte
presentatie worden gegeven door iemand van het Wellant college De
Bossekamp over de algemene ‘systematiek’ van het voortgezet onderwijs.
Studiedag team
Donderdag 5 okt. is er een studiedag met het team. De kinderen zijn deze
dag vrij.
Herfstvakantie
De herfstvakantie is van 16 t/m 20 okt.
Nieuws uit groep 1
De meeste kinderen uit onze groep zitten voor het
eerst op school. Wat is er toch veel om mee te
spelen. We raken niet uitgespeeld met de klei, het
zand, de huishoek enz.
We zijn met elkaar aan het werk gegaan over het
thema:”Dit ben ik”.
Lieze

Esmeralde

Vera

We hebben inmiddels ontdekt hoe groot we zijn.
En dat we heel graag groter willen groeien, net als mol.
Groetjes van de jufs en alle kinderen uit groep 1.

Voor alle data geldt D.V. (Zo de Heere wil en wij leven zullen)
Hartelijke groet,
het team

