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Kind op Maandag
Hoe kun je dat nou doen?
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de
Israëlieten een gouden kalf hebben gemaakt als afgodsbeeld.
Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging gooit hij
de stenen tafelen kapot. Maar het verbond is niet voorbij:
God geeft Mozes opnieuw zijn tien woorden van leven.

Zendingsgeld
We kunnen straks een mooi bedrag overmaken naar giro 555. Deze week was de opbrengst van het zendingsgeld € 30,40!!
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Jarigen
Op zaterdag 20 oktober wordt
Elena 5 jaar.
Dinsdag 23 oktober is Femke
Fischer jarig. Zij wordt 6 jaar.
Gefeliciteerd en
een fijne verjaardag!
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De stand van de schoenendozen
Op de schoenendoos-thermometer houden we bij hoeveel
schoenendozen we al binnen hebben gekregen voor de
actie schoenmaatjes. Na 1 week staat de teller al op 2!
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Heeft u de folder gemist? Onder het prikbord in de kleuterhal ligt nog een stapeltje. Daarin staat alle informatie
over versieren en vullen. Wilt u de doos niet dichtplakken.
Wel is het handig om er een breed elastiek omheen te
doen.

Lampionoptocht
Op woensdag 24 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.
Excursie groep 1 en 2
Op vrijdag 26 oktober gaat groep 1/2 een bezoek
brengen aan het Natuurmuseum in Nes. Voor dit uitstapje zijn 3 begeleiders met een auto nodig. Wie wil
mee? Graag opgeven bij Hilly of Sietsche. We vertrekken om 9.45 uur en zijn om 12.00 uur weer terug bij
school.

Kalender oktober en november 2018
29 oktober t/m 8 november Museumproject groep 1 t/m 8

8 november

Inloopavond project van 17.00 tot 19.00 uur

15 november

Facultatieve oudergesprekken
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