
WEEKBRIEF 5 NOVEMBER 2021

● ZENDING
Ook dit schooljaar sparen we voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit Ethiopië. Van
maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de klas doen. Deze
week hebben we €18,40 opgehaald, dat brengt het totaal op €205,45

● TREFWOORD
Krijgen waar je recht hebt, is het deelthema van volgende week. De kinderen leren dat bij
alles wat ze krijgen of zouden moeten krijgen er ook een gever moet zijn.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Naäman bij de koning van Israël - 2 Koningen 5: 5-8
● Naäman bij de profeet Elisa - 2 Koningen 5: 9-14

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● De schenker en de bakker - Genesis 40
● De dromen van Farao - Genesis 41

● KWINK
Volgende week gaan we verder met les 5. Deze les gaat over kiezen en emoties. De kinderen
leren oog hebben voor/rekening houden met de gevoelens van een ander als ze een keuze
maken (deze les hoort bij de competentie: keuzes maken).
De Kwink van de week is:

● KIEZEN? KIJK OM JE HEEN! - onderbouw
● KIEZEN? DENK OOK AAN DE ANDER! - middenbouw
● KIES OOK MET GEVOEL! - bovenbouw

● ACTIE SCHOENMAATJE
De oproep heeft succes gehad… er zijn gelukkig nog 25 gevulde schoenendozen
bijgekomen en andere kinderen hebben het tijdens de kinder dankdagdienst
ingeleverd. Fijn dat we op deze manier kunnen delen met onze naasten ver weg!

● VAN PEUTER NAAR KLEUTER OCHTEND
Op vrijdagochtend 12 november aanstaande organiseren we een open ochtend voor
peuters en hun ouders. Vanaf 10:30 uur zijn zij van harte welkom in de kleuterklas! We
zullen ons aan de geldende maatregelen houden.

● ONLINE OUDERAVOND
Op dinsdagavond 9 november 2021 om 20.00 uur organiseert de GGD Zuid-Holland Zuid een
online ouderavond met het onderwerp 'Goed Gesprek' NIX18. Deze regionale
informatieavond is speciaal bedoeld voor ouders van jongeren in de leeftijd 10-18 jaar en
gaat over het puberbrein en NIX18. De norm is NIX18: niet roken, niet drinken voor je 18e.
www.goedgespreknix18.nl
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● AGENDA
Datum Activiteit

8 t/m 12 november Week van de Mediawijsheid (groep 7 en 8)

8 t/m 12 november Week van respect

9 november PO-VO talentles groep 8

9 november Kidsraad

12 november Van peuter naar kleuter ochtend

15 t/m 25 november Gespreksavond 2 groep 1 t/m 7

16 november Philharmonisch orkest groep 1/2a en 1/2b

19 november Kidsraad

22 t/m 26 november Voorlopig Adviesgesprekken groep 8

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum Activiteit

● BIJLAGEN:
○
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