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Godsdienstige vorming
In groep 1 worden de verhalen verteld uit de Kijkbijbel: deze week
het verhaal over Ruth.
Voor de overige groepen werken we met de methode Kind op
Maandag.
Deze week: Ben jij een Engel?
Het volk Israël woont al lange tijd in het beloofde land. Het volk heeft
het moeilijk. Het blijkt lastig om volgens Gods leefregels te leven. Het
volk leeft in oorlog met de Filistijnen. Maar God laat zijn volk niet in de steek. In de
verhalen van deze week komt twee keer een engel op bezoek bij Manoach en zijn vrouw.
Hij heeft een bijzondere boodschap. Rechters 13:1-8; Rechters 13:9-23; Rechters 13:2414:4.
PBS
Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. Voor lang
niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van hen verwacht
wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen en wordt goed gedrag
aangeleerd.
Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal.
Hiernaast kunt u de regel lezen.
Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar!

Audit 15 november
Om de kwaliteit en de ontwikkelpunten van onze scholen in kaart te brengen, is er
binnen onze organisatie een auditteam actief. Op donderdag 15 november komt dit
auditteam naar de Scharmhof. Zij zullen dan de groepen bezoeken en kijken naar de
kwaliteit van het lesgeven. Daarnaast zullen al onze documenten bekeken worden: doen
we de goede dingen en doen we ze goed? Naar aanleiding van deze audit zal een
rapportage geschreven worden. Deze zal gebruikt worden als basis voor onze
actieplannen, waarmee we de kwaliteit van ons onderwijs verder willen versterken.
Koffie-inloop verplaatst
Op donderdag 15 november stond er ook een koffie-inloop gepland. Deze
gaan we verzetten naar dinsdag 20 november. Hopelijk mogen we weer
verschillende ouders begroeten bij de koffie/thee. De koffie-inloop is
bedoeld om kennis te maken met elkaar maar ook om vragen te stellen
aan de directie/ andere ouders of om feedback te geven.
Lampionneninloop
Afgelopen donderdag werden al onze lampionnen tentoongesteld. Er was een route door
de school uitgezet zodat de doorstroom wat makkelijker verliep. Fijn dat zoveel mensen
de tijd namen om naar school te komen en een kijkje te nemen. Hopelijk heeft u genoten
van het mooie werk van onze kinderen.
Hartelijk dank voor uw belangstelling!

Vertrek juf Sanne
Per 1 januari gaat juf Sanne van groep 1b ons verlaten omdat zij gaat verhuizen naar het
midden van het land. Juf Sanne gaat de liefde achterna en dat gunnen we haar van
harte! Voor de vervanging is een sollicitatieprocedure opgestart. Zodra hierover nieuws
is, worden de ouders van de groep geïnformeerd.
Uiteraard zullen we nog een afscheid voor juf Sanne organiseren. T.z.t. hoort u daar
meer over.
Kerst
Met Kerst in het vooruitzicht, willen we u alvast laten weten wanneer wij samen met alle
kinderen weer een gezellig kerstcircuit gaan houden.
De kerstactiviteiten gaan er als volgt uit zien:
 Dinsdagmorgen 11 december 2018, kerstcircuit voor de groepen 5 en 6
 Woensdagmorgen 12 december 2018, kerstcircuit voor de groepen 1 en 2
 Donderdagmorgen 13 december 2018, kerstcircuit voor de groepen 3 en 4
 Vrijdagmorgen 14 december 2018, kerstcircuit voor de groepen 7 en 8
(De kerstwerkjes die de groepen maken, mogen ze direct mee naar huis nemen.)
Op donderdagavond 20 december 2018 vieren alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 ’s
avonds het kerstfeest in hun eigen groep van 18.30 tot 19.30 uur
Om dit allemaal mogelijk te maken, hebben wij hulp nodig voor de volgende activiteiten:
 Kaarsen strikken op maandag 17 dec vanaf 08.30 u in de grote zaal
 Helpen op de di/wo/do/vrij met het kerstcircuit van 08.45u – 11.45u/12.00u.
(U mag uw voorkeur uitspreken, wij proberen er rekening mee te houden).
 Deegballetjes maken voor de kniepertjes (dit kan thuis, op eigen kosten).
Wilt u komen helpen, wilt u dan het strookje onderaan de brief die vandaag met alle
oudsten is meegegeven invullen en weer meegeven aan uw kind. Alvast onze hartelijke
dank.
Studiedag (herinnering)
Morgen, 13 november, zijn alle kinderen van de onderwijsgroepen vrij i.v.m. een
studiedag van het team.

