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Datum Activiteit
3 november
4 november

Naschools animatie maken groep 3 t/m 6
Nationaal schoolontbijt
Dankdagviering
5 november Gesprekken groep 3 15.00-16.00 uur
10 november Gesprekken groep 3 18.00 – 21.00 uur
Naschools animatie maken groep 3 t/m 6
16 november Roostervrij dag juf Gerinda meester van Leerdam vervangt
30 november Roostervrij dag juf Gerinda meester van Leerdam vervangt
4 december Sinterklaasfeest
15 december Kerstviering met de kinderen op school
Bijbelverhalen
De Bijbelverhalen over Jozef gaan deze
maand verder. Als Farao droomt, kan
niemand vertellen wat deze dromen
betekenen. Dan denkt de schenker aan
Jozef, die nog in de gevangenis zit. Jozef
wordt bij de farao gebracht en God laat
hem zien wat deze dromen betekenen.
Jozef mag onderkoning van Egypte
worden. In Kanaän is ook honger bij de
familie van Jozef. Vader Jakob stuurt zijn
zonen naar Egypte om eten te kopen. De
broers komen bij Jozef, maar herkennen
hem niet. Jozef hen wel, maar behandelt
hen als vreemden. Hij laat de broers alles
vertellen over thuis. Als de broers naar
huis gaan, moet Simeon in Egypte
gevangen
blijven
tot
de
broers
terugkomen met hun jongste broer,
Benjamin. Jozef wil controleren of de

broers de waarheid hebben verteld. Jakob
durft Benjamin niet mee te geven, maar
Juda staat borg voor Benjamin. Als de
broers in Egypte komen, moeten ze weer
bij Jozef komen. Ze worden vorstelijk
behandeld,
mogen bij hem
eten en worden
van de oudste
naar de jongste
aan tafel gezet
en
Benjamin
krijgt wel vijf keer zoveel als de andere
broers. Jozef ziet dat de broers niet meer
jaloers zijn. Als ze weer op weg naar huis
zijn, worden ze ingehaald door de
huismeester van Jozef. Hij zegt dat ze de
beker van Jozef gestolen hebben. De
broers weten zeker dat ze dat niet hebben
gedaan en zeggen dat degene bij wie de
beker gevonden wordt, gestraft mag

worden. Als ze de beker bij Benjamin
vinden, gaan alle broers mee terug naar
Egypte. Dan vertelt Jozef aan hen wie hij
is en dat hij niet boos op hen is. Farao
biedt de broers van Jozef het beste stuk
van zijn land aan, waar zij met hun familie
mogen gaan wonen. Ook al zijn er nare
dingen gebeurd, God heeft Jozef nooit
alleen gelaten.
Daarna gaan de verhalen over Ester. Als
de koning van Perzië een nieuwe koningin
zoekt, wordt Ester gekozen. Haar oom
Mordechai heeft het leven van de koning
gered. De koning heeft een heel
belangrijke eerste minister, Haman.
Haman wil dat iedereen die hem ziet, voor
hem buigt. Iedereen buigt, behalve
Mordechai. Haman wil dan Mordechai en
heel het Joodse volk laten doden. Ester
gaat met de koning praten, daarvoor
riskeert ze haar leven. Ze vraagt of de
koning en Haman bij haar komen eten. Als
de koning hoort wat Haman van plan is
met de man die zijn leven heeft gered, laat
hij Haman straffen. Mordechai krijgt de
zegelring van de koning en schrijft een
nieuwe brief, waardoor de Joden gered
kunnen worden.
Al lijkt alles nog zo slecht, God redt zijn
volk!

Voorschool
We vinden het
heel erg fijn dat
we Thies van
Dalen welkom
mogen heten bij ons de voorschool.
We hopen dat hij een heel erg leuke tijd bij
ons zal hebben.
Het thema van deze
maand is:
‘Herfst en zo’.
Op woensdag 4 november doen we met
de kinderen van de woensdaggroep ook
mee met het nationaal schoolontbijt.
Geef uw kind een bordje, bestek en een
beker mee, met hun naam erop

Hulp gezocht voor de was
Diana van Dalen heeft een aantal jaren
voor de school de handdoeken e.d.
gewassen. Nu heeft ze aangegeven, dat
ze daarmee gaat stoppen. We willen haar
ook vanaf hier, hartelijk bedanken voor
haar inzet.
Dat betekent wel, dat we nu op zoek zijn
naar een ouder die deze klus op zich wil
nemen. De onkosten worden vergoed.
Bent u bereid om ons te helpen, dan kunt
zich aanmelden bij de administratie via:
f.dingemans@smdbzuilichem.nl.

Opkomen voor jezelf
Als ouder wilt u graag
weten wat uw kind op
school doet. Ook als
het gaat om alles wat
uw kind leert op het
gebied van sociale en
emotionele vaardigheden. De meeste
scholen hebben daar een methode
voor.
De afgelopen jaren hebben
we op onze school diverse
thema’s behandeld met de
kinderen, zoals ‘Opkomen
voor jezelf’. Ook voor thuis
kreeg u handvaten, zodat de competentie
van uw kind vergroot kon worden.
Kwink is ook zo’n methode. Het lesmateriaal is volledig online en het is bedoeld voor heel de school. Met behulp
van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee
zijn sociaal-emotionele vaardigheden.
Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend
gedrag als pesten niet voorkomt.
Deze methode heeft vijf ijkpunten:
 Keuzes kunnen maken
 Besef hebben van jezelf
 Besef hebben van de ander
 Relaties kunnen hanteren
 Zelf management

Deze week gaat het over ‘Keuzes maken’:
 Weloverwogen kiezen met de juiste
aandacht voor jezelf en de ander
 Bijdragen aan een positief klimaat in je
school
 Verantwoordelijkheid nemen voor je
eigen gedrag
Volgende week tot 20 november
behandelen we ’Besef hebben van jezelf’.
 Kunnen inschatten van je eigen
gevoelens
 Kennis hebben van je interesses,
waarden en kracht
 Een gezond zelfvertrouwen
Van 20 november tot 4 december is het
thema: ‘Besef hebben van de ander’.
 Empathie
 Perspectief nemen
 Verschillen tussen individuen en
groepen herkennen en waarderen
 Sociale cues juist interpreteren

In november mogen
we Noah Beunk en
Zafira Mate van harte
welkom heten bij ons
op school.
Zij komen in de groep bij juf Miranda en juf
Wendy.
We wensen hen een heel fijne tijd toe.

Nationaal schoolontbijt
is

op

De kinderen hoeven die ochtend thuis niet
te ontbijten, ze krijgen op school eten en
drinken aangeboden.
Geef uw kind wel een bordje, bestek en
een beker mee met hun naam erop.
Voor meer informatie kunt
de ouderbrief lezen, die u
ook in de bijlage vindt.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen,
besteden we op school aandacht aan
gezond eetgedrag. Om gezond eetgedrag
te bevorderen, hebben we op school drie
fruitdagen:
 Dinsdag
 Woensdag
 Donderdag
We vragen u om uw kind(eren) vooral op
deze dagen een gezond tussendoortje
mee te geven voor in de pauze.
Nu we met elkaar op school lunchen, valt
het de leerkrachten op, dat er veel snoep
in de broodtrommels is. We verzoeken u
om uw kind(eren) géén snoep mee te
geven in de broodtrommels voor de lunch.
Met elkaar hopen we, dat de kinderen op
deze manier ook gezond eetgedrag in de
lunchpauze leren.
Op naar een
schooljaar!

Nieuwe leerlingen

Op woensdag 4 november
(voor)school een schoolontbijt.

Gezonde voeding

lekker

en

gezond

Lightwise
Op 16 oktober hebben we meegedaan met
de fietsverlichtingsactie van de ANWB
‘Lightwise’.
Alle fietsen zijn door de verkeersouders
gecontroleerd en in orde bevonden.
We zijn heel blij dat
deze ouders zich in
willen zetten voor de
veiligheid van de leerlingen.
Door hun inzet kunnen
de leerlingen met een
goed verlichte fiets de
winter ingaan.
We willen hen daarvoor heel hartelijk
bedanken !

Het is niet mogelijk om dit feest met zoveel
ouders ‘coronaproof’ te vieren.

Het wordt wel een speciale viering, want
het blijft een bijzonder Feest, waar we
aandacht aan geven.
Want we vieren met
elkaar de geboorte
van de Heer Jezus,
die naar de aarde
kwam, uit liefde voor
ons.

Daarom gaan we dit jaar een andere
invulling geven aan de uitvoering van het
vieren van het Kerstfeest met de kinderen.

De kinderen worden voor de kerstviering
op dinsdag 15 december om 18.30 uur op
school verwacht.

We gaan het Kerstfeest op school vieren,
alle leerlingen bij hun eigen leerkracht in
hun eigen lokaal.

U kunt uw kind(eren) om 19.30 uur weer
ophalen aan het hek van de school. Hoe
we het ophalen van de kinderen coronaproof uitvoeren, communiceren we op een
later moment.

Kerstviering
I.v.m. de huidige maatregelen rondom het
corona-virus, zal de invulling van de
Kerstvieringen anders zijn, dan dat we al
jaren gewend zijn.

