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Vooraf
Hier weer de nieuwe nieuwsbrief
met het laatste nieuws en
activiteiten die op de planning
staan. Veel leesplezier.
Bijbelse geschiedenis:
Startpunt
We zijn gestart met een nieuwe
methode voor godsdienstonderwijs.
Dit is de methode Startpunt.
In deze methode wordt iedere week
een weekthema aangegeven.
In alle groepen worden dezelfde
verhalen verteld.
Uiteraard wordt hierbij rekening
gehouden met het niveau van de
kinderen.
Week 35 en 36
We zijn begonnen bij het begin van
de Bijbel.
We hebben ons al verwonderd over
de Schepping en de verhalen over
Adam en Eva.
In de bovenbouw hebben we samen
gelezen in de bijbel hoe oud de
eerste families werden.
Wat een bijzondere leeftijden
werden er bereikt!
Week 37
Deze week is het thema ‘Er is hoop’.
We leren over Noachs leven.
Samen ontdekken we hoe Noach
voor God koos en wat dit voor
gevolgen had.
Een bijzondere reeks verhalen over
hoop en vertrouwen.
Week 38
Volgende week is het thema ‘God
gaat mee’. Dan gaan we op reis met
Abram en Lot. Zij staan allebei voor
een lastige keuze.

Geboren
Zoals u in de vorige nieuwsbrief
heeft kunnen lezen op 25 augustus
Jelte geboren, zoon van juf Cindy.
Haar adres: Speenkruid 11, 3781SJ
Voorhuizen.
AVG en gebruik beeldmateriaal
Onze scholen gebruiken regelmatig
foto’s en soms videobeelden van
activiteiten van de school. Foto’s
worden tevens gebruikt om de
website, schoolgids enz. aan te
kleden zodat deze meer
aansprekend zijn.
Door de huidige wetgeving,
verwoord in de wet AVG, mogen wij
foto’s niet zomaar publiceren
zonder toestemming van de ouders.
Bij deze nieuwsbrief vindt u daarom
een brief met meer informatie
hierover en een
toestemmingsverklaring voor het
gebruik van foto’s/ video’s waar uw
zoon of dochter op staat.
We vragen van u om deze verklaring
in te vullen.
We dienen deze verklaring van alle
ouders te ontvangen en vragen u
daarom vriendelijk de brief na
invullen en ondertekenen binnen
een week weer in te leveren bij de
leerkracht.
In de komende weken gaan wij de
websites en diverse documenten
controleren op aanwezigheid van
foto’s waarvoor geen toestemming
is verleend.
Ook beoordelen we of er nog ergens
privacygevoelige informatie staat
waar geen toestemming voor is.

Mocht u hier vragen over hebben,
dan kunt u zich wenden tot de
directeur.
Opening van het schoolplein.
Wat een geweldig openingsfeest
hebben we gehad met prachtig
weer.

En wat zijn er veel kinderen met hun
ouders geweest. Naast de feestelijke
opening hebben we ook kunnen
genieten van een lekker patatje,
broodje knakworst en een ijsje.
Natuurlijk kunnen we in deze
nieuwsbrief de verrassing voor
Tiemen en Anton niet laten
ontbreken, want dat zij hun sporen
verdiend hebben bij het realiseren
van dit plein wisten de collega’s wel,
maar zij nog niet. Allebei hebben zij
nu een voetafdruk in beton op het
plein.

Nogmaals willen we hen, maar ook
alle ouders, de oudercommissie en

bedrijven die hun steentje hebben
bijgedragen aan het realiseren van
het plein en het pleinfeest, hartelijk
danken voor hun inzet.
Ook de speurtocht door de school is
door veel leerlingen gedaan én
ingeleverd. Het woord wat er uit
moest komen is SAMENSPELEN 😊
Er zijn 3 prijswinnaars. De winnaar
uit groep 1 en 2 is Thijs v.d. Brink, uit
groep 3 tot en met 5 is Yolène v.d.
Top met de prijs naar huis gegaan en
de winnaar uit groep 6 tot en met 8
is Jolein Hazeleger. Gefeliciteerd!

Uiteindelijk hebben we, met dank
aan de sponsoren, ook nog het
mooie bedrag van € 853,50
opgehaald voor het aanplanten van
een beukenhaag op het nieuwe
plein. Deze zal in het najaar gepoot
gaan worden. Er moet dus nog wel
wat gebeuren, maar er kan nu al
heerlijk gespeeld worden!
Gebedsgroep
Het schooljaar draait alweer op volle
toeren. Ook op de achtergrond, vaak
onzichtbaar, zetten
ouders/verzorgers zich in voor de
kinderen en onze school. Zo ook de
gebedskring. De gebedskring komt 1
keer per maand samen om te
bidden voor de school, de leerlingen
en al het personeel. Elke keer staat 1
klas centraal.
Gebedspunten worden aangedragen
door juf Keegstra, de leerkracht
maar ook door de kinderen zelf.
Aanspreekpunt binnen de
gebedskring is Roos Postema. Ook
aan haar kunt u gebedspunten
doorgeven.
We willen u vragen om ook thuis
voor de school, de leerlingen en de
leerkrachten te bidden, want

niemand kan zonder Gods zorg en
leiding, ook de school niet.
We zijn altijd op zoek naar mensen
die het fijn vinden ook mee te
komen bidden. Spreek 1 van ons aan
als je vragen hebt of een keer wilt
komen kijken.
De gebedskring: Bea, Ineke, Jolanda,
Mieke en Roos.
Voor schooltijd/ pleinwacht
We merken dat de kinderen zin
hebben om naar school te gaan.
Sommige kinderen zijn er al erg
vroeg. De afspraak is dat er
pleinwacht in vanaf 8.30.
Voor 8.30 is er dus geen toezicht!
Er zijn ook leerlingen die te laat op
school komen, we willen echt op
tijd beginnen met de lessen, dan is
het vervelend dat je soms wel 10
minuten op enkele kinderen moet
wachten. Wilt u ervoor zorgen dat
uw kind(eren) echt om 9.40 op
school zijn?
Wedstrijd vakantielezen
Voor de vakantie hebben alle
kinderen een blad meegekregen
voor de wedstrijd vakantielezen.
De kinderen konden een foto
inleveren waarop ze aan het lezen
waren op vakantie.
Er zijn veel creatieve en originele
foto’s binnen gekomen! Compliment
voor alle inzenders!
Samen met een jury, bestaande uit
Femke Robbertsen, Kevin van den
Bosch en Elize van de Loenhorst,
heeft juf Emmalieke een winnaar
gekozen.

De jury gaf aan: ‘De winnaar heeft
een prachtig vakantieplaatje
gemaakt. Hij zit op een berg en op

de achtergrond zie je de mooie zee.
Hij zit ook echt duidelijk te lezen.’
De winnaar van de wedstrijd is
Gerwin van de Krol uit groep 7/8.
Hij heeft een strip en een
boekenbon gewonnen.
Gerwin, van harte gefeliciteerd!
Wespennest
We hebben ons mogen
verwonderen over de schepping.
In de heg zat een wespennest.

Als je goed gaat kijken naar zo’n
nest zie je hoe prachtig en kunstig
God dit allemaal heeft bedacht.

Kamp groep 8
Het is bijna zover.
De kinderen hebben er al zin in, ze
zijn druk bezig met oefenen voor
bonte avond, ze weten al bij wie ze
slapen
en de rest van wat ze weten willen,
(en wat u weten moet) volgt nog.
Zijn de fietsen al in goede staat
gebracht? Goede banden, remmen
en vooral goed gespannen
kettingen,
zodat we lekker door kunnen rijden?
Banden plakken onderweg en
telkens stoppen om de ketting er
weer om te leggen, vindt niemand
fijn.
Kamp, lekker 3 dagen buiten! Geen
rekenen taal en begrijpend lezen.
Joepie!!
En , oh ja, ontbijt is bij de prijs
inbegrepen! De kinderen hoeven

dus ’s nachts niet persé chips en
snoep te eten om de volgende dag
weer voldoende ‘bodem’ te hebben
om door te gaan……..

Agenda
17 sept

gebedsgroep

2 okt

Spreekavond groep 1-2

3,4,5 okt

Kamp groep 8

5 okt

Dag van de leraar

Verjaardagskalender
september
Naam
September
16 Julia v.d. Hudding
18 Tigo Broekhuizen
18 Nathan Budding
19 Juf Gineke
19 Elisa Ansink
21 Eliënne Jansen
21 Renske v. Middendorp
23 Geert Westrik
25 Ezra v. Geresteijn
25 Elise Meurs
26 Davita v.d. Brink
26 Suzanne Snellen

Groep
1b/2b
5a
4a
7a
7a
7a
4a
4b/5b
7a
8a
5a

