
Nieuwsbrief oktober 2022

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden,

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand oktober met daarin de belangrijkste informatie op een rij.
Regelmatig zijn er linkjes ingevoegd waarmee u extra informatie en/of een nieuwsbericht van de
website kunt lezen. Wanneer u alle linkjes hebt geopend, bent u helemaal op de hoogte.

Veel leesplezier en een hartelijke groet, ook namens de collega’s,

Anke Ende

Belangrijke data
3 oktober MR vergadering
4 oktober Terugkommoment schoolfotograaf (o.v.b.)
5 oktober School gebedsgroep (om 9.00 uur welkom op Voorhuis 2)
7 oktober Studiedag 1 Begrijpend luisteren & Begrijpend lezen (alle leerlingen vrij)
12 oktober Inloopkwartier groep 3 t/m 8 (8.30 - 8.45 uur)
14 oktober Projectuitje naar De Kikkershoek groep 1 - 8 (informatie volgt)
18 oktober Engelse dag
19 oktober School op Seef (praktische verkeerslessen)
19 oktober Projectavond (informatie volgt)
24 - 28 oktober Herfstvakantie
31 oktober Luizencontrole

Kind op Maandag
In deze eerste periode van het schooljaar lezen we over het volk Israël in Egypte. Dat volk moet
een nieuw begin maken; want zoals het daar in Egypte met ze gaat, kan het niet langer. Daarom
belooft God aan Mozes dat het volk weg zal trekken. Maar dat gaat niet zomaar van het ene op
het andere moment. De farao wil het volk niet laten gaan, zelf vinden ze het ook moeilijk om te
geloven dat er echt iets kan gebeuren. Als de farao blijft weigeren, komen er zware plagen in het
land. Het is een tijd van onzekerheid en angst. Maar dwars
daar doorheen proberen Mozes en zijn broer Aäron de hoop
levend te houden dat God echt een nieuw begin maakt met
zijn volk.

Wk 40 (3/10 - 7/10) - Zijn wij vrij?
Exodus 14: 9 - 31 en 15: 1-26

Wk 41 (10/10 - 14/10) - Hulp is onderweg
Exodus 16: 11-24, 17: 1-7 en 18

Wk 42 (17/10 - 21/10)
Exodus 19, 20: 1-21 en 31:18

Wk 44 (31/10 - 4/11)
Exodus 32: 1-20 en 34
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Een aantal liedjes die we leerden n.a.v. de bijbelverhalen
In de diverse groepen werden de volgende liedjes aangeleerd. Klein, klein, kindje Is je deur nog op
slot? 'Iedereen is anders, niemand is als jij!' God gaat met je mee Zo zijn onze manieren Je mag er
zijn Kikker in je bed Dank U voor deze nieuwe morgen Go down Mozes

Aanmelden nieuwe leerlingen
Binnenkort beginnen de eerste gesprekken over de begroting voor kalenderjaar 2023. Uitgangspunt

hiervoor is de leerlingenprognose voor het komende
schooljaar en de schooljaren daarna. Bent u of kent u
iemand die op zoek is naar een leuke school neemt u dan
contact op met juf Anke zodat een kennismakingsgesprek
en rondleiding afgesproken kan worden. Wilt u een goede
ambassadeur zijn van onze school en deze boodschap aan
een ieder voor wie het geldt doorgeven? Dank u wel! Hebt u
thuis nog kinderen die dit schooljaar 4 jaar worden maar
nog niet zijn ingeschreven…u kunt dan een
inschrijfformulier bij juf Anke ophalen. Het is fijn wanneer we
weten op hoeveel leerlingen we dit schooljaar nog kunnen
rekenen.

Schoolfotograaf
Op maandag 12 en dinsdag 13 september heeft de schoolfotograaf onze leerlingen op de foto gezet.
Ook van de mogelijkheid om met broertjes en/of zusjes op de foto te gaan werd goed gebruik
gemaakt. Op dinsdag 4 oktober komt de schoolfotograaf de leerlingen op de foto zetten die op 12 en
13 september niet aanwezig waren. Zeer waarschijnlijk zal zij dan ook nog ruimte hebben voor
broertjes/zusjesfoto's. U wordt hierover via de groepsapp geïnformeerd.

Pica typecursus
Ook dit jaar kunnen de leerlingen van groep 5 t/m 8 zich weer opgeven voor de Pica typecursus.
Vorig jaar hebben we heel wat typediploma’s uit kunnen delen. Hopelijk lukt dat dit jaar ook weer.
Meer informatie over de cursus en het opgeven, vindt u hier.

Nieuws van de Bibliotheek op School (dBoS)
Hallo ouders,

Het schooljaar is weer gestart en dat betekent dus ook dat ik als leesconsulent
(of boekenjuf) weer naar de klassen ga! Dit jaar gaan we weer allerlei leuke
activiteiten uitvoeren met boeken en de Kinderboekenweek staat ook weer
bijna voor de deur. Het thema is dit jaar GI-GA-GROEN en daar gaan we
natuurlijk een feestje van maken.

Een paar boeken die leuk zijn om thuis te lezen over dit onderwerp:

Kleuters: Een krekel in mijn slaapzak – Suzanne Weterings, leuke versjes over
de natuur. Buiten is er altijd iets om te horen, ruiken, zien, proeven en voelen.

Groep 3-4: Het schitterende samen boek – Yuval Zommer, een mooi boek over
de mens en natuur. Want we horen allemaal bij de natuur en de natuur hoort bij ons allemaal.

Groep 5-6: Silas en de wolf – Selma Noort, een spannend verhaal over Silas die niet alleen een
nieuwe plek ontdekt, maar ook een dier dat hij nog nooit eerder heeft gezien.
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https://www.youtube.com/watch?v=wyfQ9KDT7k0
https://www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE
https://www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE
https://youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Yj9ciSA1xmY
https://www.youtube.com/watch?v=u9BKHYAzrw4
https://www.youtube.com/watch?v=zQgFGq9ihdA
https://www.youtube.com/watch?v=zQgFGq9ihdA
https://youtu.be/k79V7DjWeb8
https://youtu.be/xJQ6z6SKDH4
https://drive.google.com/file/d/1KYkRbRUdj6_aiqV97rm5fdLn6H3wcfs9/view?usp=sharing


Groep 7-8: Gek, gaaf, geweldig! – Tim Flannery, ga mee op reis met de schrijver en kom alles te
weten over honderden dieren. Zo wordt je vanzelf een natuurliefhebber!

Veel leesplezier!

Groeten,
Nicky Almazán-de Vries, leesconsulent Bibliotheek Hoeksche Waard
nalmazan@debhw.nl

Nieuwsberichten
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn:

● Bloemenzee voor juf Anke
● Start muziekcursus 'Ontdek jouw instrument'
● Schoolbrengweek 12 - 16 september
● Gezocht: Bestuurslid voor Stichting Vermogensbeheer De Waard
● Nieuws vanuit het kamp van groep 8
● Dag 3….kamp groep 8
● Laatste dag kamp…groep 8 weer thuis!
● Webinar 'Veerkracht vergroten'; een webinar voor ouders
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/23626-bloemenzee-voor-juf-anke
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/23816-start-muziekcursus-ontdek-jouw-instrument
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/23846-schoolbrengweek-12-16-september
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/23881-gezocht-bestuurslid-voor-stichting-vermogensbeheer-de-waard
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/23991-nieuws-vanuit-het-kamp-van-groep-8
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/24014-dag-3kamp-groep-8
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/24053-laatste-dag-kampgroep-8-weer-thuis
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/24112-webinar-veerkracht-vergroten-een-webinar-voor-ouders

