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Vooraf
Wat een prachtige herfstvakantie
hebben we gehad. We hopen dat u
er van heeft kunnen genieten samen
met uw kind(eren)!
Nu weer terug naar het dagelijkse
schoolleven. We kijken met u terug
en vooruit op de bijzonderheden
rondom school.

Voor de vakantie is ze gevallen,
waardoor ze geopereerd moest
worden aan haar knieschijf. Daarom
verblijft ze momenteel in
revalidatiecentrum Norschoten.
Dit slechte nieuws kwam
onverwachts. Wilt u aan haar
denken in uw gebed?
Als u mee wilt leven in de vorm van
een kaartje, kunt u dat sturen naar:

Juf Willemijn
Vrijdag 25 oktober komt juf
Willemijn alvast een dagje ‘wennen’
in groep 6/7. Haar verlof zit er op en
vanaf volgende week staat ze
woensdag, donderdag en vrijdag
weer voor de groep. Welkom terug!

Juf Ria Noordzij
p/a Norschoten Klaverweide
Klaverweide 1
3773 AW Barneveld

Juf Heleen
Het terugkomen van juf Willemijn
betekent dat we afscheid nemen
van juf Heleen. Groep 6/7 heeft een
gezellige een leerzame tijd met haar
gehad. We willen juf Heleen
bedanken voor haar enorme inzet in
de afgelopen maanden.

Welkom
Op donderdag 2 november starten
er 3 nieuwe kinderen in groep 1.
Nick Dekker (broertje van Fabiënne),
Julia Van Dijk (zusje van Sem) en
Leonie Donkersteeg (zusje van
Naomi). Van harte welkom bij ons
op school! We hopen dat jullie snel
je plekje hebben gevonden.
Lichtbrigade fietscontrole
Afgelopen woensdagmorgen vond
de jaarlijkse fietscontrole plaats. Fijn
dat er zoveel vaders en opa’s
hebben geholpen!

Juf Ria
Juf Ria Noordzij, vrijwilligster bij ons
op school, kreeg verdrietig nieuws.
Bij haar is een tumor in haar lever
ontdekt.

Wilt u thuis de eventuele
aandachtspunten nalopen bij de
fiets van uw kind? Dit in het belang
van de veiligheid van uw kind. Ook
zijn er een aantal leenlampjes
meegegeven. Graag deze lampjes
weer teruggeven aan school, nadat
u de betreffende lamp heeft
gerepareerd of vervangen.

Studiemiddag en continurooster
Aanstaande dinsdag 31 oktober
draaien we een continurooster. Alle
kinderen blijven deze dag (gratis)
over en zijn om 14.15 uur vrij.
Als collega’s nemen we de rest van
de middag tijd voor o.a. begrijpend
lezen (studiebijeenkomst) en
werkoverleg.
Ouders die op deze dinsdag staan
ingeroosterd voor pleinwacht of
overblijven, hebben die dag een
keertje vrij.
Dankdag
Woensdag 1 november is het
Dankdag. We staan deze dag stil bij
de dingen waar we God dankbaar
voor mogen zijn in ons eigen leven
en in de wereld om ons heen.
Met groep 3 t/m 8 bezoeken we de
kerkdienst in de hervormde kerk om
9.30 uur.
Het Bijbelgedeelte waar ds. Visser
bij zal stilstaan is Handelingen 8: 26-

39, het gedeelte over Filippus en de
kamerheer. Het thema voor de
dienst is: ‘Blij verrast’. We zingen in
de kerk een aantal bekende
(dank)liederen, zoals: ‘Dank u voor
deze nieuwe morgen’ en ‘U alleen, u
loven wij’. Zo danken en loven wij
God voor alles wat Hij ons geeft.
Schoolontbijt
Op donderdagmorgen 9 november
hebben we op school het Nationaal
Schoolontbijt. De kinderen mogen in
hun pyjama op school komen en
ontbijten die dag in hun eigen klas.

We willen u vragen om uw
kind(eren) die dag hun eigen bord
en bestek mee te geven!

Wonderlijk Gemaakt
Als het goed is, heeft u één of
meerdere brieven ontvangen over
de lessen Wonderlijk Gemaakt.
Deze lessen worden de komende
periode in alle groepen gegeven.
Heeft u de brief niet gekregen van
uw kind, geef dat dan even door aan
de groepsleerkracht.
Besteding ouderbijdrage
Bij één van de vorige nieuwsbrieven
ontving u informatie over de
betaling van de ouderbijdrage.
Het afgelopen cursusjaar (20162017) hebben wij de ouderbijdrage
op de volgende manier besteed:
Kerstboeken en overige
uitgaven kerst
Paasfeest
Koningsspelen
Afscheid groep 8 (incl.
Bijbel)*
Sinterklaas
Beloningsmateriaal
Kosten musical
Sing-out

€ 2375
€ 218
€ 460
€ 1185
€ 513
€0
€0
€ 172

Schoonmaak
Diversen

€ 90
€ 1425

Totaal uitgaven
Inkomsten

€ 6438
€ 5275

Agenda
31 okt.

Continurooster tot
14.15 uur
(studiemiddag)

1 nov.

Dankdag

9 nov.

Schoolontbijt

10 nov.

Eerste rapport mee

14+16
nov.

Spreekavonden

18 nov.

Oud papier

We hebben € 1163,- meer
uitgegeven dan we binnenkregen.
We vullen dit bedrag eenmalig aan
vanuit de oud papier rekening en
blijven (in overleg met de MR)
kritisch kijken naar de uitgaven die
we doen vanuit de ouderbijdrage.

20 nov.

Gebedsgroep

In grote lijnen is de begroting voor
cursusjaar 2017-2018:

Oktober
28 Vera Veen
29 Sven van Brummelen
30 Fleur van de Loenhorst
31 Elise van de Craats
31 Corné Jansen

5
6/7
5a
6
7

November
2 Joëlle de Weerd
3 Giep van den Brink
3 Jara Evers
3 Loïs van de Kamp
6 Esmee Jansen
6 Thijs van de Kamp
6 Luca Morren
8 Marijn Wernsen
9 Naomi Donkersteeg
10 Jan Bouw
10 Jeffrey Geurtsen

8
5
1/2
2
1/2
2
3
6
4
5
6/7

* We gebruiken de opbrengst van de
collecte van de Hervormde
Gemeente om deze Bijbels aan te
schaffen. Deze collecte is echter lang
niet toereikend. Het geld dat we
tekort komen, betalen we uit de
ouderbijdrage

Kerstboeken en overige
uitgaven kerst
Kerstfeest (viering in de
kerk)
Koningsspelen
Afscheid groep 8 (incl.
Bijbel)
Sinterklaas
Sing-out
Schoonmaak
Diversen
Totaal uitgaven
Inkomsten

€ 2400
€ 200
€ 400
€ 1000
€ 600
€ 200
€ 100
€ 500
€ 5400
€ 5400
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