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Vooraf
Wat hebben we kunnen genieten
van een heerlijke vakantie. En wat
hebben we een mooi afscheidsfeest
gehad van juf Nelly.
Vanmorgen op de fiets was het echt
een prachtig gezicht. De zon die op
komt, droog en vorstig weer met
dauw op de velden, een prachtig
gezicht. Ook met de kinderen
kunnen we heerlijk naar buiten. (zie
ook het stukje over de ouderavond).
In deze nieuwsbrief weer diverse
activiteiten die zijn geweest of nog
gaan gebeuren.

verwachten we ons derde kindje! Na
ons trouwen zijn we in Harderwijk
gaan wonen, maar toen Abigaïl werd
geboren wilden we terug naar een
wat rustigere omgeving. Sinds een
paar jaar wonen we dus (weer) in
Stroe. Ik had besloten om tijdelijk te
stoppen met werken i.v.m. de
thuissituatie, maar nu ik tot de
kerstvakantie op donderdag voor
groep 1/2 mag staan, vind ik dat wel
weer enórm leuk. Afgelopen weken
heb ik er in ieder geval van genoten
en ik kijk uit naar de komende
periode!”

Personeel
Best wel even wennen, beginnen
zonder juf Nelly. In een aparte
bijlage een bedankbrief van haar.
Alle leerkrachten konden na de
vakantie weer starten. Hier zijn we
dankbaar voor.

Kinderboekenweek
Wat hebben we een leuke
Boekenweek gehad, met veel
hoogtepunten! De start met een
hilarisch toneelstuk door meester
Dirk en meester Stefan. Een
bezoekje van Teunie Suijker, een
echte kinderboekenschrijfster. Veel
voorleesouders in de school en als
klap op de vuurpijl een geweldige
boeken-kleedjesmarkt. We hebben
deze ochtend meer dan 600 boeken
verkocht!! Geweldig. Heel hartelijk
dank. Op deze manier kunnen alle
klassen een aantal nieuwe boeken
voor de leeshoek aanschaffen.

Formatie
Over de formatie is nog niets nieuws
te melden, we zijn nog in gesprek
met een eventuele kandidaat voor
groep 5-6. We hopen en bidden dat
dit gaat lukken. Juf Anja kan gelukkig
woensdag en donderdag in groep 56 werken. Hartelijk dank hiervoor.
Even voorstellen
“Sinds een paar
weken geef ik les in
groep 1/2B. Hoog tijd
om mezelf kort voor
te stellen! Mijn naam is Corianne
den Admirant, 29 jaar. Ik ben
getrouwd met Pieter en samen
hebben we twee prachtige dochters,
Abigaïl en Talitha. In februari

Ouderavond
Meer bewegen, beter leren!!
We kijken terug op een zeer
geslaagde, leerzame ouderavond.
Kinderfysiotherapeut Hanneke Poot
heeft ons op boeiende en
humoristische wijze geïnspireerd.
Onze kinderen doen kennis op via
hun lichaam, dus door te spelen. We
zijn ons bewust geworden van het
belang van buitenspelen voor de
motorische, de zintuiglijke, de
lichamelijke, de cognitieve, de
sociale en emotionele
ontwikkeling. We hebben het
geleerde meteen in praktijk
gebracht. Uw kind heeft er vast
enthousiast over verteld. Extra naar
buiten om te spelen en te leren,
bokspringen, kruiwagen lopen en
nog veel meer. Wat is het heerlijk
om al bewegend te leren.

Dankdag
Volgende week woensdag vieren wij
dankdag. Deze dag staan we stil bij
de zegeningen die we uit Gods hand
ontvangen. Vanuit de traditie staat
deze dag gepland in het najaar om
God te danken voor de oogst. Maar
we mogen Gods zegeningen
natuurlijker ook in andere dingen
zien. Het thema is ‘Goed bericht’.

Met de groepen 3 t/m 8 bezoeken
we de kerkdienst in de Hervormde
Kerk van Kootwijkerbroek. Deze
begint om 9.30 uur. U bent ook van
harte welkom!
Misschien ook goed om als ouders
te weten: we spreken altijd af dat
ieder kind maximaal 3 kleine
snoepjes voor zichzelf meeneemt.
Het is voor iedereen fijn om hierin
één lijn te trekken.
Als u zelf uw kind uit groep 2 mee
wilt nemen naar de kerk, geeft u dit
dan door aan de groepsleerkracht?

Schoolontbijt
Donderdag 7 november is er het
jaarlijkse schoolontbijt!
We ontbijten deze morgen gezellig
op school. De kinderen mogen in
hun pyjama op school komen. Wilt u
eigen bord en bestek meegeven?

Schoolfruit
Vanaf week 46 krijgen we weer 3
keer per week schoolfruit. Dit is
gewoon op onze vaste fruitdagen
(woensdag, donderdag en vrijdag)
Woensdag 13 november krijgen de
kinderen voor de eerste keer fruit
op school.

Agenda
1 nov

Fietscontrole

6 nov

Dankdag

6 nov

Gebedskring

7 nov

Schoolontbijt

14 nov

Nieuwsbrief

15 nov

Rapport mee

21 nov

Spreekavond gr 3-8

26 nov

Spreekavond gr 3-8

28 nov

Nieuwsbrief

4 dec

Gebedskring

5 dec

Sinterklaas

5 dec

Continu rooster
(kinderen zijn om 14.15 vrij!)

Verjaardagskalender
In de vorige nieuwsbrief moest nog staan:

25 oktober Timothy Samuels gr 7

November
03 Nadine Baas
3
Giep v.d. Brink
3
Jara Evers
3
Loïs v.d. Kamp
Startpunt
5
Wous v.d. Brink
week 45
6
Esmee Jansen
Deze week vieren we Dankdag en
6
Thijs v.d. Kamp
gaan we samen naar de kerk!
6
Luc Morren
week 46
8
Marlissa Top
Vertrouwen op God
8
Marijn Wernsen
Deze week wordt het vertrouwen 9 Naomi Donkersteeg
van het volk van Israël weer op
10 Jan Bouw
de proef gesteld.
13 Fenna Duits
De verspieders trekken het
13 Dylan Hotz
13 Junior Minekus
beloofde land in.
Maar of hun vertrouwen daar nu 14 Luuk v.d. Kamp
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