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Vooraf
Voor u ligt weer een nieuwe
nieuwsbrief met aandacht voor
verschillende activiteiten. Maar ook
met een aantal gebedspunten. Veel
leesplezier.
Bijbelse geschiedenis:
Startpunt
Week 44
Deze week gaan we verder met de
verhalen over Jakob.
Jakob sluit een belangrijk verbond
met zijn oom.
Dat is een afspraak waar beide
mensen zich aan moeten houden.
Nu heeft Jakob al eerder een belofte
gebroken. Zou het deze keer wel
lukken?
Week 45
We hebben allemaal wel eens een
droom.
Soms zijn ze erg spannend en soms
geweldig!
Deze week krijgt een zoon van Jakob
een bijzondere droom.
Maar of iedereen zijn droom
begrijpt..?
Personeel:
Maandag heeft
meester Bouke
Savert een
ernstig ongeluk
gehad. Hij ligt nog steeds in het
ziekenhuis, Op het moment van
schrijven ligt hij op medium care.
Het is afwachten hoe het verder
gaat. Gelukkig hebben we
vervanging kunnen regelen zodat
het onderwijs gewoon door kan
gaan. Vandaag of morgen komt er

een advertentie op
onderwijstalenten en op facebook
voor een nieuwe (tijdelijke)
leerkracht. Wilt u meebidden voor
meester Savert en ook voor de
invulling van de vacature.
De man van juf Janny is ook ziek en
is opgenomen in het ziekenhuis. Zij
heeft deze week niet gewerkt. Ook
voor Gert bidden we om herstel en
Gods nabijheid in deze moeilijke tijd.
Al deze zaken hebben impact op het
team, maar mooi is het om te zien
hoe iedereen zich inzet! Afgelopen
vrijdag was het de dag van de
leerkracht, deze kanjers hebben het
ook echt verdiend dat er aandacht
aan hen is besteed.
Kinderboekenweek:
De kinderboekenweek heeft dit jaar
het thema vriendschap.
We lezen elke dag een hoofd stuk
van het boek: De majesteit van het
belangrijk. Het boek gaat over een
majesteit die ziek is. De dokters
weten niet wat het is, een ding helpt
en dat is het eeuwenoud recept.
Maar de koningin wil het niet horen.
We hebben ook een
voorleeswedstrijd voor groep 6 t/m
8. we hebben een tekst en wie dan
het beste beeldend kan voorlezen
mag volgende week donderdag voor
die groepen voorlezen. We lezen
bijbelverhalen die gaan over David
en Jonathan dat verhaal gaat over
de vriendschap van David en
Jonathan. Er is ook nog een ander
verhaal over: de vier
vrienden. Femke b en Elise c, Gr 7.

Kamp groep 8:
Het was een leuk kamp met BBQ,
klimbos, zwemmen en voetbal. Bart
en Kevin vonden het leukst dat je ’s
avonds met alle jongens ging
klieren. Wij vonden het klimbos het
leukst want de ziplainer ging knoert
hard en dan: boem zit je tegen een
boom. De bonte avond was leuk
want er waren leuke liedjes. Wij
vonden de leukste liedjes: Kip en
een paard en een koe van Kevin, Tim
en Ticho. En wij vonden
Snollebollekes links-rechts van
Corné J, Bart K, Sven en Jeffrey ook
erg leuk. De anderen liedjes waren
ook wel leuk.
En dan was kamp wel een beetje.
Groeten van Bart Krikke en Kevin
v.d. Bosch (groep 8a)
Meer foto’s komen binnenkort op
de website.

Nacht van de Nacht op de
Schaffelaar
Op zaterdagavond 27 oktober houdt
IVN Barneveld op landgoed de
Schaffelaar aan de Stationsweg 2C in
Barneveld de Nacht van de Nacht.
De deelnemers kunnen tijdens een
tocht door het bos zelf ervaren hoe

sterk de invloed van allerlei
verlichting is.
Kom en ontdek het geheim van het
donker tijdens dit evenement.
Beleef het donker en ga als een
nachtdier op pad. Verder is het o.a.
mogelijk een kijkje te nemen in het
nieuwe onderkomen van IVN
Natuureducatie Barneveld, deel te
nemen aan een speurtocht op het
landgoed door kleine lichtjes te
volgen en door een heuse telescoop
naar de sterren en de maan kijken.
Ook zijn weer de welbekende
vogeltaarten te koop en kunnen
kinderen tegen betaling zelf een
‘vogel-cup cake’ versieren. Na
afloop van de speurtocht is er voor
deelnemende kinderen een leuk
presentje. Ook mogen ze gratis een
broodje bakken boven een echt
kampvuurtje. Verder is er voor
iedereen gratis koffie of thee en
voor de kinderen limonade.
IVN Barneveld werkt voor deze
avond samen met sterrenvereniging
Astra
Alteria,
de
gemeente
Barneveld, Geldersch Landschap en
Kasteelen (GLK) en het Geldersch
Erf. De Nacht van de Nacht begint
om 19.30 uur, vooraf opgeven is niet
nodig.
De toegangsprijs bedraagt voor
leerlingen van het basisonderwijs €
2,50; volwassenen betalen € 4,--.
Autorijders dienen hun voertuig op
p-plaats Vetkamp achter te laten,
fietsers kunnen terecht op de pplaats van GLK bij het landgoed.

En verder….
 Donderdagmiddag 1 november
zijn de kinderen van groep 1-8
vrij i.v.m. een studiemiddag van
het team.
 Willen we u als team een hele
fijne en goed vakantie
toewensen.

Agenda
15-19okt

kinderboekenweek

15 okt

gebedsgroep

18 okt

voorleeswedstrijd

22-26 okt

herfstvakantie

30 okt

Sing-inn

1 nov

Studiemiddag team,
kinderen zijn vrij

2 nov

Fietscontrole

6 nov

Schoolontbijt

7 nov

Dankdag

Verjaardagskalender
oktober
Naam
Oktober
14 Gerwin d.d. Krol
16 Anna Bouwman
17 Corné van Middendorp
19 Twan Mastenbroek
20 Jamilla Goorhuis
25 Liz v.d. Berg
25 Andreana Brink
25 Aniek v.d. T0p
28 Vera Veen
29 Sven v. Brummelen
30 Fleur v.d. Loenhorst
31 Elise v.d. Craats
31 Corné Jansen

Groep
7/8b
8a
7/8b
7/8b
7/8b
1/2b
7a
7/8b
6a
7/8b
6a
7a
8a

