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jaargang 24, 2019– 2020

Beloofd is beloofd
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet
makkelijk om te blijven geloven in die belofte. Moet
Abram misschien zelf iets doen om God te helpen bij het
uitvoeren van zijn belofte? Of moet hij gewoon afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat hij zegt.
Sara en Abram krijgen een kind.

Goede doelen geld
Dit was onze laatste spaarweek voor ons goede doel: de Kilimanjaro Challenge van onze eigen juf Marleen. Deze week spaarden we € 43,50 De totaalteller staat nu op € 136,10. Wat een prachtig bedrag. We maken er een
mooi rond bedrag van en maken € 150,00 over !!

Nieuws uit de groepen
Dit is een nieuw en vast onderdeel op de weekbrief. U leest hier in een paar woorden wat
van belang is in die week in de groep. Bijvoorbeeld dat er een toets is die thuis geleerd kan
worden, over welk thema gewerkt wordt of een vraag of kinderen iets mee mogen nemen.
Groep 1 en 2 oefenden met oversteken. Ze kunnen het al heel goed.
Links, rechts, links gekeken, daarna kun je veilig oversteken.
Groep 3 Begint binnenkort al met thema vier van Lijn 3. Ze zijn dit thema aan het af
ronden. In groep 4 maken de kinderen al moeilijke sommen zoals 18 + 9.
Groep 5 en 6 moet nu de tafel van 8 en 9 heel goed kennen.
Groep 7 en 8. Het dictee op de vrijdag gaat ook tijdens het project gewoon door!!

Ouderbijdrage 2019-2020
De komende week ontvangen alle gezinnen van de penningmeester
van de SGR een brief waarin u gevraagd wordt om de ouderbijdrage
voor uw kinderen te betalen. Wij rekenen op uw medewerking want
van dit geld worden de extra dingen bekostigd bij de verschillende
feesten op school. De kers op de taart zullen we maar zeggen.

Lampionoptocht
Op woensdag 23 oktober is de lampionoptocht in Hollum, georganiseerd door
Dorpsbelang. Groep 1/2 zal hiervoor een
lampion maken op school. Voor een lampionstokje moet u zelf nog zorgen. Er
wordt gestart om 19.00 uur vanaf de
Driesprong. Bovenbouwkinderen die met
een fakkel lopen, graag achteraan sluiten.

Vandaag krijgt u bij de weekbrief ook de projectbrief mee. Hier staat zoveel mogelijk informatie in over ons project VERVOER. Voor het strookje kunt u de projectbrief zelf printen of een papieren exemplaar op school vragen.
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