Weekbrief
jaargang 22, 2017– 2018, nr. 20

Kind op maandag
Mag dat wel?
Jezus doet dingen die niet volgens de regels zijn. Hij eet met
tollenaars en zondaars, op sabbat plukken zijn leerlingen
graan en in de synagoge maakt hij iemand beter. Mag dat
allemaal wel? Jezus vertelt dat het leven voor God het allerbelangrijkst is.
Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 21,45 gespaard. Hartelijk dank
hiervoor.

Jarigen
Op zondag 28 januari zijn Niels en Thijs jarig. Zij worden die dag samen 20 jaar. Dubbel feest!!! We wensen
jullie een heel gezellige dag!

Welkom Femke en Doutzen!
Na de kerstvakantie zijn er 2 nieuwe leerlingen begonnen in groep 1! Doutzen de Boer en Femke de
Jong. We vinden het heel gezellig dat ze er zijn en hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen op school.
Ook een hartelijk welkom natuurlijk voor hun ouders!

De letterkast in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen
die beginnen met de letter “s”. De spullen moeten wel in
de kast passen! (Met de kinderen spreken we de klank
van de letter uit en we zeggen dus sss en geen es)
Kleine ongelukjes
Wie heeft er nog een leuke joggingbroek of legging over? Op
school kunnen we die goed gebruiken bij kleine plasongelukjes in groep 1/2. Maat 122/128 zou mooi zijn.

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. De
avond begint om 19.30 uur
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