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Kind op maandag
PAK MIJN HAND!
De schoonmoeder van Simon Petrus ligt ziek in bed. Jezus
gaat naar haar toe en pakt haar hand vast, zodat ze beter
wordt. Ook een man die een ziekte aan zijn huid heeft, wordt
op die manier beter gemaakt. Later brengen vier mannen
hun zieke vriend bij Jezus, door hem via een gat in het dak
naar beneden te laten zakken. Als Jezus hun geloof ziet, is de
man genezen.
Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 26,60 gespaard. Hartelijk dank hiervoor.
Jarigen
Op zaterdag 20 januari is Lisa Vermaning jarig. Lisa wordt 9 jaar.
Fedde uit groep 3 wordt op woensdag 24 januari 7 jaar.

Start van de schooldag
Nog even de afspraken die er op school gelden voor het
brengen van uw kinderen. Kinderen van groep 1 en 2 komen binnen door de ingang aan de Yme Dunenweg. Vaders en moeders brengen hun kinderen voor half 9 zodat
de les op tijd kan beginnen.
Kinderen van groep 3 t/m 8 komen binnen door de ingang
aan de Hagen. Kinderen die door hun ouders gebracht
worden nemen afscheid bij de voordeur.
Bericht van de MR
In weekbrief 16 stond het bericht over de MR verkiezing. Cornelis Smit is aftredend en
heeft zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Dat betekent dat Cornelis weer is herkozen voor een periode van 3 jaar. Dit zal op de ledenvergadering van donderdag 25 januari worden vastgesteld.
Hoofdluis
Bij de hoofdluiscontrole op maandag 15 januari is in de bovenbouw hoofdluis geconstateerd.
Wilt u thuis extra alert zijn en uw kinderen ook regelmatig controleren? In de bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt u extra informatie over het herkennen en behandelen van hoofdluis.

De letterkast in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen
die beginnen met de letter “R”. De spullen moeten wel
in de kast passen! (Met de kinderen spreken we de klank
van de letter uit en we zeggen dus rrr en geen er)

Kanjer-ouderavond
Samenwerking tussen ouders en school is altijd van
groot belang. Maar juist bij de methode voor sociaal
emotionele ontwikkeling van de kinderen onontbeerlijk.
Daarom willen we u vanaf de start betrekken bij onze
Kanjertraining. Op donderdagavond 1 februari houden
we daarom een ouderavond. We hopen van elke leerling in ieder geval 1 ouder te mogen verwelkomen. Alle
oudste kinderen hebben deze informatie ook op papier
meegekregen. Denkt u nog even aan het strookje?
De avond begint om 19.30 uur
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