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Datum Activiteit
1 november
2 november
3 november

Maandopening
Schoolfotograaf
Dankdagviering
Nationaal Schoolontbijt bord, beker en bestek meenemen
4 november Bezoek kasteel Ammerzoden
5 november Fietscontrole, leerlingen gr 4 t/m 8 met de fiets naar school
Bezoek kasteel Ammerzoden
16 november Assistente schoolarts op school aanwezig
3 december
21 en 22
december

Sinterklaasfeest
Kerstvieringen
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
Afscheid
We hebben afscheid genomen van Lotte Smits. Zij is vandaag begonnen in groep 1 bij juf
Miranda en juf Sandra.
Welkom
Vanaf 4 november komt Jesslyn Schepers bij ons spelen. We heten haar van harte welkom
en hopen dat zij een heel fijne tijd bij ons zal hebben.

Thema
We gaan nog even verder met het thema ‘Herfst en zo’. Als dat afgerond
is, gaan we werken over Sinterklaas.

Schoolontbijt
Op woensdag 3 november doen we met de kinderen van de woensdaggroep ook mee met
het nationaal schoolontbijt.
Geef uw kind een bordje en een beker mee, met hun naam erop .
Schoolfoto’s
Op woensdag 10 november is er gelegenheid om een groepsfoto’s te laten maken op
school. Peuters die er op die dag niet zijn, mogen tot 09.30 uur naar de voorschool komen.
Individuele schoolfoto’s worden dit jaar helaas niet gemaakt.
Als u ook een kind op de basisschool heeft, kunt u op dinsdag 2 november een gezinsfoto
laten maken. Deze foto’s worden na schooltijd gemaakt. U kon zich hiervoor aanmelden bij
meester van Leerdam en degenen die zich hebben aangemeld, hebben inmiddels bericht
ontvangen.
Personeel
Juf Adrie zal op 26 november geopereerd worden en ligt er daardoor een poosje uit. Juf
Natasja zal haar op maandag vervangen.

Nieuwe leerlingen
In november mogen we Lotte Smits, Manus Boxem en Teun Verhoeks
van harte welkom heten bij ons op school.
Zij komen in de groep bij juf Miranda en juf Sandra.
We wensen hen een heel fijne tijd toe.

Kwink
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 thema’s worden bij toerbeurt behandeld met de leerlingen.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 2 november komt de schoolfotograaf op school om individuele foto’s van
leerlingen en groepsfoto’s te maken. Zorgt u er a.u.b. voor dat uw kind(eren) bij
regenachtig weer, niet met natte haren op kom(t)en.
Vanaf
Wie

08.30 uur
Kinderen basisschool

Gezinsfoto
De kinderen van de basisschool die deel uitmaken van één gezin, gaan
samen op de foto. Degenen die zich hebben aangemeld voor een gezinsfoto met kinderen
die nog niet op school zijn, hebben inmiddels bericht ontvangen wanneer zij verwacht
worden.

Dankdagviering
Op woensdag 3 november vieren we elkaar de Dankdag voor
Gewas en Arbeid.
We bereiden dit in de groepen voor. Dominee Inge Eckhardt
komt op school om dit samen met alle leerlingen in de
speelzaal te vieren.

Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 3 november is op (voor)school een schoolontbijt.
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 bijgevoegde ouderbrief lezen.

Lightwise
Wij doen op 5 november mee met de ANWB fietsverlichtingsactie
“Lightwise”
In dit speciale programma voor basis-scholen staat een veilige
fietsverlichting voor leerlingen centraal.
De verkeersouders en de school vinden het belangrijk, dat de leerlingen met een veilige en
goed verlichte fiets naar school gaan. Zeker nu de dagen korter worden.
De verkeersouders controleren de fietsen van de leerlingen van groep 4 t/m 8.
Het is dus belangrijk dat de kinderen van deze groepen op 5 oktober met de
fiets naar school komen!
Vriendelijke groet,
de verkeersouders

Gezonde voeding
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 lekker en gezond schooljaar!

Personeel
Juf Benja gaat donderdag 11 november met zwangerschapsverlof. We wensen haar, haar
man en kinderen een mooie tijd toe, waarin zij met elkaar kunnen toegroeien naar de
geboorte van het kindje.
De verwachting is dat Juf Daphne, door ziekte, voor een langere periode niet op school
aanwezig kan zijn. We hopen, dat zij volledig mag herstellen.

Door het genoemde verlof en ziekte is het helaas niet vanzelfsprekend, dat er altijd een
vervangende leerkracht voor de groep is.
Vanzelfsprekend doen we ons uiterste best om de openstaande uren in te vullen. Mocht er
onverhoopt geen invalkracht beschikbaar zijn, worden ouder(s)/verzorger(s) via Parro op de
hoogte gebracht.

