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Voorwoord
Als je terugkijkt is er altijd genoeg om dankbaar voor te zijn, ook bij ons op
school. De afgelopen periode mochten we in de klas met de kinderen aandacht
besteden aan 500 jaar reformatie. Maar ook aan dankdag met als thema “Blij
verrast!”. Als je met de kinderen in gesprek bent, blijkt dat er zo heel veel
dingen vanzelfsprekend zijn. Een huis om in te wonen, elke dag te eten krijgen,
naar een christelijke school gaan, in vrijheid leven enz. Het is goed om hier weer
bij stil te staan. Zo vanzelfsprekend is dit alles niet voor iedereen. We mogen blij
zijn met alles wat we iedere dag uit Gods hand mogen ontvangen. Laten we God
iedere dag danken en vragen om Zijn hulp en leiding in ons leven!
Welkom/geboorte
In groep 1 zijn er inmiddels al weer heel wat nieuwe kinderen op school
gekomen. Siem, Frits, Yrsa, Joas, Nout, Rory, Deborah en Wessel welkom bij ons
op school. We hopen dat jullie het al heel goed naar je zin hebben en wensen
jullie de komende tijd veel plezier op school.
Bij juf ’t Hoen is er op 19 oktober een zoon geboren, Alex. Het is feest in jullie
gezin, want God heeft jullie een zoon en broertje gegeven.
Bij juf van As is er op 31 oktober een dochter geboren, Annabelle. Op het kaartje
staat de mooie tekst: “Mag Zijn hand voor je zijn om de weg te wijzen, rondom
om je te beschermen, onder je om je op te vangen, boven je om je te zegenen”.
Beide juffen willen we van harte feliciteren en wensen jullie Gods zegen toe bij
de opvoeding van jullie kinderen.
Jaaropening
Wat ontzettend fijn om aan het begin van het schooljaar met zoveel ouders,
kinderen en andere belangstellenden het schooljaar te openen in de kerk. We
hebben met elkaar gezongen tot Gods eer en geluisterd naar het verhaal uit de
Bijbel van Jona. We betreuren het dat in de meditatie een voorbeeld is gebruikt
dat schokkend was voor de kinderen, als schoolbestuur betreuren we deze gang
van zaken. We hebben hierover contact gehad met dominee van Weelden.
Volgend jaar wordt hier rekening mee gehouden en wordt het onderwerp vooraf
duidelijk besproken.
We hopen u volgend jaar allemaal weer te ontmoeten tijdens de jaaropening in
de kerk.
De opbrengst van de collecte is €108,05. Hartelijk dank voor uw gave. We
maken het bedrag over naar Woord en Daad.

Jumbo spaaractie
Onze school heeft inmiddels al 1566 punten verzameld. Nog 2 weken en dan
eindigt de Sparen voor je School actie. Wilt u nog zoveel mogelijk punten aan
school doneren? Dan kunnen we dankzij u weer leuk nieuw materiaal kopen voor
in de klassen.
Workshop Muurschildering | MC Forte Cultuur/Molenwaard Actief
Bij de cursus muurschilderen gaan we ervoor zorgen dat de school een stukje
mooier wordt. Elke school heeft nog wel een lege witte muur, die vraagt om een
beschildering. In deze workshop krijg je de kans om een ontwerp te maken, en
het vervolgens daadwerkelijk op de muur te zetten. De workshop wordt begeleid
door de schilder/illustrator Joris Deelen. Doe
wel oude kleren aan, en wees snel, want er kunnen maximaal 12 kinderen
meedoen!
Groep: 5 t/m 8
Dag en tijd: maandagen van 15.15 tot 16.15 uur
De lessen zijn gepland op: 4 december, 11 december, 8 januari, 15 januari, 22
januari.
Opgeven via www.molenwaardactief.nl of door te mailen naar
willeke@mcforte.nl. Bij opgave naam, groep, email, telefoonnummer en
workshop vermelden.
Pleinlessen School op seef/groene voetstappen
Donderdag 12 en vrijdag 13 oktober hebben alle groepen van de school weer
praktijklessen verkeer gehad op het schoolplein. De kinderen hebben geleerd om
regels toe te passen, zoals bijvoorbeeld oversteken op een kruising: je moet dan
als voetganger niet alleen naar links en rechts kijken maar ook over je schouder
om te zien of daar geen verkeer aankomt (zie foto links). Maar er werden niet
alleen regels geleerd er werd ook geoefend met fietsvaardigheden zoals een
hand uitsteken of zo langzaam mogelijk rijden(zie foto rechts). Deze twee dagen
was ook onze verkeersleerkracht Miriam van der Geest aanwezig om de
hulpouders en leerkrachten te helpen. Zij doet dit bij meer scholen in de buurt en
kon nu bij ons aanwezig zijn. Aan alle ouders die geholpen hebben, ontzettend
bedankt voor jullie inzet!
De kinderen van groep 3 t/m 6 hebben meegedaan aan een kleurplaatactie van
Veilig Verkeer Nederland om aandacht te vragen voor zichtbaarheid in het
verkeer nu de dagen korter zijn. Ze kunnen hiermee voor de hele klas glow in
the dark kraaltjes winnen voor tussen hun spaken. Er zaten hele mooie
kleurplaten bij, misschien valt er wel iemand van onze school in de prijzen…

Met de groene voetstappen week hebben we als school 922 groene en 333
gouden voetstappen verzameld. Goed gedaan!
Studiedag team terugblik
Donderdag 5 oktober heeft het hele team nagedacht over hoe we kinderen nog
meer passend onderwijs kunnen bieden. Mevr. S. de Lange is namens ons
samenwerkingsverband “Driegang” bij ons op school geweest. We hebben met
elkaar gekeken hoe we dit nog meer in de praktijk kunnen brengen. We hebben
besloten om de kinderen meer te betrekken door eigenaarschap te bevorderen.
We gaan dit de komende tijd oppakken door de doelen van de spellingslessen
duidelijk aan de kinderen te laten zien en met elkaar doelen te stellen op
klassen- en individueel niveau. Ook willen we door andere instructievormen in te
zetten de kinderen nog meer activeren. We hebben o.a. gekozen voor het
inzetten van beurtenstokjes en wisbordjes. Beide elementen gaan we dit
schooljaar verder uitbreiden.
Schoolregels/week van respect
In groep 8 is op maandag 6 november burgemeester Van der Borg op bezoek
geweest in het kader van de week van respect. Hij heeft een les over respect
gegeven. Dit was voor de kinderen erg leuk en leerzaam.
Deze maand is de volgende schoolregel aan
de beurt: Gebeurt er iets wat jij
vervelend vindt, zeg dan “Stop, hou
op!”.
Ook in onze sociale vaardigheidsmethode
Kwink wordt hier de komende periode
aandacht aan gegeven. Als bijlage is aan
deze nieuwsbrief de nieuwe ouderbrief van
Kwink toegevoegd.

Sinterklaasfeest 1 december
In tegenstelling tot wat u in de jaarplanning heeft gelezen is het sinterklaasfeest
op vrijdag 1 dec.
In de ochtend komt de Sint op school in de groepen 1 t/m 4. In de middag vieren
de groep 5 t/m 8 het sinterklaasfeest door surprises voor elkaar te maken. De
lootjes worden a.s. woensdag getrokken en het bedrag voor het cadeau is
vastgesteld op €6,-.

Schoenendoosactie
Dit jaar doen we weer mee met de schoenendoosactie
van actie4kids. Vandaag krijgt uw kind een folder mee
van deze actie. Wilt u zelf thuis een schoenendoos op
zoeken en deze vullen volgens de instructies in de
folder. Voor de verzending van de doos wordt €5,gevraagd. Wilt u het bedrag in de bijgevoegde envelop stoppen en met een
elastiek aan de doos vastmaken.
De gevulde schoenendozen moeten uiterlijk dinsdag 28 november op school
ingeleverd worden.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.actie4kids.nl.
10 minuten avonden/gesprek leerkracht
Dinsdag 28 november en woensdag 29 november zijn de 10 minuten avonden. U
heeft hierover een brief ontvangen.
Wilt u tussendoor een gesprek met de leerkracht van uw zoon of dochter, maak
dan even een afspraak voor na 15.00 uur. De leerkracht heeft dan voldoende tijd
om met u in gesprek te gaan.
Kerstviering
Op donderdagavond 21 december vieren we in de klassen het kerstfeest.
Aansluitend is er weer zingen op het plein voor alle ouders, kinderen en andere
belangstellenden. U krijgt van ons nog een uitnodiging.
De groepen 1 en 2 zijn donderdagmiddag 21 december vrij zodat ze ’s avonds
genoeg energie hebben om het kerstfeest te vieren.
Kerstvakantie
De kinderen krijgen vrijdag 22 december om 12.00 uur vakantie. De vakantie is
t/m 5 januari. De kinderen worden op maandag 8 januari weer op school
verwacht.
Nieuws uit groep 3
In groep 3 is het heel gezellig. Er komen babybroertjes op visite, we lezen en
rekenen elke dag, spelen in de hoeken en knutselen graag. Zoals u ziet op de
foto’s, kunnen we echt allemaal al lezen en zinnen maken. Had u dat gedacht na
10 weken school?

Hartelijke groeten van een knappe groep 3!

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

