Weekbrief

jaargang 23, 2018– 2019, nr. 17

Kind op maandag
EEN BOEK OVER JEZUS
Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een
boek waarin hij alles over hem vertelt. Maar hoe begin je
zo’n boek, wat is het eerste dat je moet vertellen? Johannes
denkt er even over na en begint dan bij het allereerste begin: de dag dat God de wereld maakte. Eigenlijk is het verhaal van Jezus toen al begonnen, vindt hij.

Zendingsgeld
De opbrengst van de week voor en de
week na de kerstvakantie was €50,75.
Geweldig hoor!

Jarigen
Op maandag 14 januari wordt
Doutzen uit groep 1 vijf jaar.
Twee jarigen op 17 januari:
Janne uit groep 4 wordt 8 en Michel
uit groep 8 wordt 12 jaar
Gefeliciteerd!!

De letterkast in groep 1 en 2
Vanaf januari werken we bij de kleuters met de letterkast. De
kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen die beginnen met de letter “D”. De spullen moeten wel in de kast passen! In de weekbrief zullen we steeds aangeven welke letter
aan de beurt is. (Met de kinderen spreken we de klank van de
letter uit en we zeggen dû en geen dee)

Personeel
Juf Willy is weer af en toe op school om met individuele kinderen of met een klein groepje te werken. We zijn blij dat er vooruitgang in haar situatie zit.
Voor juf Inge geldt dat zij haar energie wat beter verdeeld. Dat betekent wat vaker en
wat korter aanwezig.
Voor beide juffen geldt dat zij voor hun taken nog vervangen worden door resp. juf Hanneke en juf Antje Rixt en meester Johann.

Vanuit de MR
In weekbrief 15 stond het bericht over de SGR/MR-verkiezing. Nienke Drenth is aftredend
en niet herkiesbaar als SGR-lid. Andre Douwe de Vries legt de functie van voorzitter van
de SGR/MR neer. Ieuwe Jan de Vries heeft aangegeven zich niet alleen verkiesbaar te
stellen in de plaats van Nienke, maar ook de functie van voorzitter op zich te willen nemen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Dat betekent dat Ieuwe Jan is gekozen voor een periode van 3 jaar. Dit zal op de ledenvergadering van donderdag 24 januari
worden vastgesteld.
Met een vriendelijke groet,
Namens de SGR/MR
Cornelis Smit, secretaris

Babynieuws
Wat een geweldig nieuws was er vanmorgen op school:
Lenthe en Doutzen hebben vannacht een zusje gekregen. Ze heet Kiki.

Gefeliciteerd Jan en Emmy met dit nieuwe leven!

Week 3 en 4

Kalender januari 2019
Toetsweken alle groepen

Vrijdag 11 januari

Schoolschaatsen voor groep 6-7-8

Donderdag 24 januari

Ledenvergadering. De uitnodiging gaat maandag met de kinderen mee.
Uur-cultuur voor groep 7 en 8

Maandag 28 januari

