
Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

De 1e schoolweken zitten er al op. We hopen dat de kinderen inmiddels een beetje gewend zijn en het

naar hun zin hebben in de groep en met de leerkrachten.

Welkom. In groep 1/2c is Nova deze week begonnen. We heten je van harte welkom en wensen je

een hele fijne tijd toe bij ons op school.

Startdienst. Vanavond hopen we u, samen met uw kind(eren), te ontmoeten in de Ichthuskerk voor

de startdienst. Deze dienst begint om 19.00 uur. De kerk is open vanaf 18.50 uur. Het is de bedoeling

dat de kinderen bij u blijven zitten in de kerk. We zien uit naar een mooi uur met elkaar.

Spreekweek. Sinds maandagochtend staat het rooster voor het aanmelden voor

ouder-leerkracht-kindgesprekken open. Via Parro hebt u vorige week een uitnodiging tot inschrijven

ontvangen. Hebt u zich al aangemeld? U kunt dit doen tot uiterlijk vrijdagochtend 9 september 8.00

uur. Wij rekenen op uw komst!

Pokémon. De naam Pokémon is afkomstig van de woorden Pocket Monsters, een bont gezelschap van

151 wonderlijke wezentjes met bepaalde mentale of spirituele eigenschappen die nodig zijn om je

tegenstander te overwinnen. De oorsprong van de Pokémonrage ligt in Japanse occulte religies.

Pokémon verbeeldt een wereld waarin iedereen tegen iedereen vecht om de ander zoveel mogelijk

schade toe te brengen en uit te schakelen. Agressieve methoden worden niet geschuwd. Vele vormen

van geweld zijn toegestaan en kunnen zelfs nog versterkt worden. Kinderen raken hierdoor

geobsedeerd en krijgen zo een verkeerd wereldbeeld.

Nu willen wij niet zeggen dat dit met alle kinderen gebeurt en als ouders bent u vrij om te beslissen of

uw kind wel of niet met deze kaarten en spellen speelt. Wij vinden op school dat deze kaarten niet bij

het wereldbeeld passen dat wij onze (uw) kinderen willen voorhouden. Dit is de reden dat wij de

Pokémon kaarten op school niet willen zien.

Studiedag. Op donderdag 15 september staat een studiedag gepland. De kinderen zijn die dag vrij.

Als team gaan wij nadenken over hoe we een professionele leergemeenschap kunnen zijn. Niet alleen

voor de kinderen maar ook voor elkaar. Via leerteams willen wij elkaars kennis beter benutten. Hoe

meer kennis wij als leerkrachten hebben hoe beter ons onderwijs kan zijn. Dit komt uw kinderen dan

weer ten goede.

Zendingsgeld. In de vorige nieuwsbrief hebben we de opbrengst van het zendingsgeld vermeld. De
opbrengst is inmiddels nog verder opgelopen naar het mooie bedrag van 461.69. Bedankt!
We zullen dit bedrag overmaken naar Mercy Ships, de organisatie waar we het afgelopen schooljaar
voor hebben gespaard.
Ook dit jaar zullen we in de groepen weer sparen voor een goed doel. Over een doel voor dit jaar
wordt nog nagedacht. Heeft u hier tips of suggesties voor, laat het ons gerust weten.

Voedselbank. Er is onrust in Europa, hierdoor stijgen de prijzen van dagelijkse behoeften zoals

energie en voeding behoorlijk. Het verschil tussen ‘rijken’ en ‘armen’ wordt groter.  Het aantal



mensen dat afhankelijk is van de voedselbank neemt hierdoor ook toe. Misschien kunt u uw steentje

bijdragen door houdbare producten te delen met mensen die minder hebben. In de hal staan blauwe

kratten van de voedselbank. Er is voorlopig nog genoeg voedsel op de wereld, alleen is het niet eerlijk

verdeeld. Met uw bijdrage levert u een kleine bijdrage aan een eerlijkere verdeling.

Schoolgids. Helaas zijn er in de kalender van de nieuwe schoolgids wat foutjes geslopen. Bij de

maand februari staat een vrije middag staat vermeld op 25 februari, dit moet 24 februari zijn.

Ook bij de maand juni is de datum rij verschoven.

Hieronder de juiste data van de maand juni:

Juni Kamp groep 8
SchoolKorfbaltoernooi groep 5 & 6 en 7 & 8
Planningsdag (kinderen zijn vrij)
Vaderdag
Kijkmoment
Lesvrije middag (kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur)
Schoolreis & spelletjesdag
Wen-/doordraaimiddag
Tweede rapport mee naar huis

1 en 2

7
18
19
22
26
29
30

Juli Afscheidsavond groep 8
Laatste schoolmorgen voor de kinderen
(groep 1 & 2 de hele dag vrij – groep 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur)
Zomervakantie (week 28 t/m 33)

5
7

10 juli t/m 18 aug.
Aug. Eerste schooldag schooljaar 2023-2024 21 aug. 2023

Geboorte. Bij juf Erika Valster is op zaterdag 20 augustus een zoontje

geboren. Hij heeft de naam Luca gekregen. Luca is het broertje van Tobias

en Mathijs.

We feliciteren juf Erika en haar man Arjan van harte met dit nieuwe leven

en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

Het geboortekaartje vindt u als bijlage bij deze mail.

Bijlage:
- Geboortekaartje Luca Valster
- Uitnodiging startdienst

Agenda:

Dinsdag 6 september 19.00-20.00 uur Startdienst in de Ichthuskerk
12 t/m 16 september Spreekweek
Donderdag 15 september Studiedag - de kinderen zijn vrij
Maandag 26 september
en dinsdag 27 september

Schoolfotograaf

Maandag 10 oktober 15.00-15.30 uur Kijkmoment
Maandag 17 oktober Studiedag - de kinderen zijn vrij
Maandag 24 t/m vrijdag
28 oktober

HERFSTVAKANTIE

Een hartelijke groet, mede namens het team & het leiderschapsteam,

Marianne Krabbendam


