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Agenda
10 september
14 september
16 september
18 september
19 september

afscheid meester Dick en startactiviteit (zie verderop in de nieuwsbrief)
Algemene Ledenvergadering Fiers – wordt anders vormgegeven, zie bijlage
vergadering MR (19.30 uur) en MR/SK (20.00 uur)
maandsluiting groep 7 / 8 – helaas nog zonder ouders
Oud papier – zie verderop in deze nieuwsbrief

Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we
naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten,
gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’
verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de
nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken is.
Voor week 37 en 39 (7 t/m 18 september) is het thema: Respecteren
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen, natuur, mensen. Respect voor leefregels.
Bijbel: Het volk in de woestijn; Bitter water, kwakkels en manna; Mozes ontmoet God; Tien Woorden; Het
Gouden Kalf (Exodus 15 t/m 32).

Een zusje!
Het is al weer een aantal weken geleden, maar Lucas (groep 1) heeft een zusje
gekregen! Haar naam is Sara. Van harte gefeliciteerd, familie Wegihu-Teame.

Onze jarigen
10 september
12 september
16 september
20 september
21 september
23 september
23 september
23 september

Nova Juffer (groep 2)
Daan Boode (groep 6)
Bram Zomer (groep 4)
Bryan Reinders (groep 3)
Thijmen Kasper (groep 6)
Floris Paauw (groep 1)
Sofia Hake (groep 4)
Ysabel Hake (groep 4)

Afscheid meester Dick op 10 september
Op donderdag 10 september staat het afscheid van meester Dick gepland. U heeft hierover inmiddels een aparte
nieuwsbrief ontvangen.
Samengevat:
- De schooldag duurt van 8.30 tot 15.30 uur
- De kinderen van de groepen 6 t/m 8 komen met een versierde fiets op school
- De kinderen van de groepen 4 en 5 komen met bijv. een versierde paraplu op school
- De kinderen van de groepen 1 t/m 3 gaan ’s ochtends niet naar het lokaal, maar meteen naar de ingang van
het kleuterplein
- Alle kinderen mogen verkleed op school komen
- Helaas kunnen ouders niet bij de voorstelling aanwezig zijn. Hiervan wordt wel een film gemaakt, welke later
verspreid zal worden
- Ouders / verzorgers en overige belangstellenden kunnen langs de route gaan staan om meester Dick te
groeten (Oldengaerde, vanaf de Rhebruggenstraat, via Sporthal Broekveld – Oldenhoffstraat – ingang plein
aan de Westrupstraat)
We hopen met elkaar op een feestelijke dag!

Vandaag werd er nog druk gewerkt aan de voorbereidingen

Oud papier - rectificatie
Op 19 september (en niet zoals in de vorige nieuwsbrief per abuis vermeld op 20 juni) wordt er oud papier
opgehaald. Dan zijn aan de beurt Jeroen Huizing, Guido Vijn en Leo Kuilder.
Veel succes gewenst!

Wecycle 2020
Als school doen wij mee aan de actie Wecycle 2020. Tijdens de weekopening op 14 september zal juf Joke de
inzamelingsactie introduceren bij de kinderen. Later die week ontvangen alle ouders / verzorgers via Klasbord
verdere informatie over deze actie.

Bericht van de Activiteitencommissie
Geen Boekenbal i.vm. Corona in 2020
De Activiteitencommissie was voornemens om dit schooljaar in oktober een nieuwe activiteit te organiseren: een
Boekenbal. Vanwege Corona en de RIVM maatregelen hebben we helaas moeten besluiten dat deze activiteit dit
jaar niet kan plaatsvinden. We hopen en vertrouwen erop dat we deze activiteit volgend schooljaar wel kunnen
organiseren!
Bag 2 School 20 t/m 28 oktober - vooraankondiging
Tijd om de kledingkast op te ruimen? Dat komt goed uit want de Bag 2 School actie komt er weer aan! Door mee
te doen aan deze actie help je mee aan hergebruik en recycling van kleding en voorkomen we dat de textiel
afvalberg nog groter wordt. Voor elke kilo ontvangen we bovendien een mooi geldbedrag. De opbrengst
gebruiken we om weer leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen. We vragen jullie om kleding, schoenen
(per paar), lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, riemen en handtassen te verzamelen en mee te brengen
naar school. Beschadigde of gescheurde kleding, enkele schoenen, dekbedden, kussens, tapijten, matten en
bedrijfskleding mag helaas niet ingeleverd worden.
De inzameling vindt plaats van 20 oktober tot en met 28 oktober
De kleding kan 's morgens bij de aanvang van de school gedeponeerd worden in de kruiwagen in / naast het
fietsenhok op het grote schoolplein.

Beslisboom wel of niet naar school
Wij merken dat het soms nog onduidelijk is of een kind wel of niet naar school mag. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief ontvangt u een beslisboom om hier helderheid in te scheppen.

Algemene Ledenvergadering Fiers
Voor maandag 14 september staat de Algemene Ledenvergadering van Fiers gepland. Deze zal op een andere
wijze plaatsvinden dan gebruikelijk. Zie hiervoor de bijlage bij deze nieuwsbrief.

De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag
23 september.

