School met de Bijbel

De Open Poort
NIEUWSBRIEF 2 november 2018
Algemeen
 Woensdag 7 november is er om 11.50 u weer een
dankdagdienst in de kerk. U bent van harte
welkom om dit bij te wonen. De kinderen gaan van
daaruit om 12.30 uur naar huis. Bericht u de
groepsleerkracht als u uw kind niet bij de kerk
ophaalt?
 Donderdag 8 november organiseert het
Activiteiten Comité in samenwerking met de
landelijke organisatie een schoolontbijt. In een
flyer bij deze nieuwsbrief leest u meer over de
ingrediënten.
 Hebt u het al gezien? Naast het grasveld van de
ijsbaan is een heuse speeltuin geplaatst. Daar
heeft een aantal ouders van onze school
initiatieven in ondernomen. In de flyer leest u
meer over de opening ervan. U ontvangt ook een
brief van het speeltuincomité.
 Als bijlage ontvangt u de presentatie van Rebecca
die haar gymstage invult in de groepen 3 t/m 7.

 Er komt inmiddels heel wat geld binnen van de
sponsorloop. Inmiddels is er een overleg geweest
met de bouwer en andere partijen over de
inrichting. Het is wel duidelijk dat het maken van
een speelaantrekkelijk plein veel geld gaat
kosten. Het ziet er naar uit dat we de uitvoering
in fases moeten uitzetten. En dat er straks
waarschijnlijk zelfwerkzaamheid gevraagd wordt.
Voor nu: graag zien we de nog niet ingeleverde
sponsorbedragen tegemoet.
 Op dinsdagmiddag 13 november gaan de groep
1-3 naar een voorstelling in dorpshuis Heukelum.
De eigen groepsleerkrachten vragen ouders voor
het vervoer. De voorstelling wordt georganiseerd
door cultuur-welzijnlingewaal.
 U krijgt als bijlage het telefoonnummer van de
TSO coördinator aangereikt. Zij is dan voor u
bereikbaar voor sneller contact dan via email.
 U ontvangt een flyer van stichting
Heartviewforyou. Daarin kunt u lezen dat we
weer met een schoenendoosactie meedoen,
bestemd voor kinderen in Roemenië. Maandag 5
november wordt er in de groepen een korte
presentatie gehouden en krijgen de kinderen een
blad mee waarop aanwijzingen staan voor de
inhoud van de dozen. We hopen dat we met deze
actie een waardevolle bijdrage kunnen leveren
aan kinderen die in mindere omstandigheden
leven dan wij.

Groep 5-8


Donderdag 8 november komt bureau Halt in
groep 8 op bezoek.

Met vriendelijke groet,
J.H. de Man

Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
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