
WEEKBRIEF 12 NOVEMBER 2021

● ZENDING
Ook dit schooljaar sparen we voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube.
Iftu Bullo Dube woont in Ethiopië, is geboren op 8 september 2012 en is nu 9
jaar oud. Wij sponsoren Iftu Bullo sinds 28 februari 2017. De school van Iftu
Bullo heet: Chr. School, Roggie. Ze heeft ons een brief geschreven (zie bijlage)
en zou het leuk vinden om een berichtje terug te krijgen. Hier gaan we op
school voor zorgen.

Van maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in
de klas doen. Deze week hebben we €18,20 opgehaald, dat brengt het totaal
op €223,65

● TREFWOORD
We werken nog één week verder met het thema ‘krijgen’. 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:

● Nee, dank u - 2 Koningen 5: 15-20
● Cadeaus met een extraatje - 2 Koningen 5: 21-27

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● De broers naar Egypte - Genesis 41
● De broers weer naar Egypte - Genesis 45

● KWINK
Volgende week starten we met les 6 . Deze les gaat over kwaliteiten. De kinderen uit de
onderbouw leren wat kwaliteiten zijn en leren vertellen wat ze al kunnen. De kinderen uit de
midden-en bovenbouw weten welke kwaliteiten ze hebben en leren deze inzetten in de groep
(deze les hoort bij de competentie: besef van jezelf).
De Kwink van de week is:

● VIER JE KWALITEITEN! - onderbouw
● GEBRUIK JE KWALITEITEN! - midden- en bovenbouw

● KWINK 2
In de bijlage vindt u de tweede ouderbrief en koelkastposter van Kwink, zodat u daar met uw
kind(eren) over in gesprek kunt gaan.

● GESPREKSAVOND 2
Van 15 t/m 26 november is de tweede ronde oudergesprekken gepland. In september
hebben de oudervertelgesprekken plaatsgevonden, waarbij u samen met de leerkracht de
belangrijkste zaken van uw kind besproken heeft. Half februari staan de rapportgesprekken
gepland. De komende gespreksavond is op aanvraag van de ouders. Heeft u behoefte aan
een gesprek of heeft u dringende zaken die u wilt bespreken, dan kunt u dat aangeven bij de
leerkracht. Als er vanuit de leerkracht behoefte is voor een gesprek zal u hiervoor benaderd
worden.
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De gesprekken zullen online en/of fysiek plaatsvinden. De adviesgesprekken van groep 8
zullen op school plaatsvinden.

● AGENDA
Datum Activiteit

12 november ‘s Middags teamscholing Parnassys

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

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

16 november Kidsraad

17 november Bureau Halt groep 7 en 8

18 t/m 26 november Voorlopig Adviesgesprekken groep 8

19 november Voorleeswedstrijd groep 7 en 8

22 november MR vergadering

23 november OR vergadering

3 december Sinterklaasfeest

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum Activiteit

● BIJLAGEN:
○ Brief van ons sponsorkind Iftu
○ Kwink Oudernieuws 2
○ Kwink Koelkastposter 2
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