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Welkom
h

Vertrouwen in jezelf en de ander is de drijfveer in de Kanjertrainingen met onze kinderen.
Vertrouwen geeft vriendschap.
vriendschap is vertrouwen,
vriendschap moet je samen aan bouwen.
vriendschap is verdriet delen,
vriendschap is je geen minuut vervelen,
vriendschap is iets wat je doet
vriendschap dat doet je goed.
Donderdag 2 februari
Donderdag 2 februari
Maandag 6 februari
Dinsdag 7 februari
Woensdag 8 februari
Donderdag 9 februari
Vrijdag 10 februari

Agenda

Maandag 13 februari
Dinsdag 14 februari
Dinsdag 14 februari
Woensdag 15 februari

Bijbel- en
liedrooster

Jezus is de Morgenster
Hij is de
blinkende Morgenster
Zie hem stralen
Maak mij als een Morgenster
Maak mij een
blinkende Morgenster
Ik wil stralen
Jezus is de Morgenster
Hij is de
blinkende Morgenster

Ouderavond “Kanjertraining” aanvang 19.30 uur
Zwemles groep 5/6 met kleren
vergadering GMR
Open morgen van 09.00-11.00 uur voor
aankomende vierjarigen en hun ouders
Keet in de kerk “Wolfje op reis”
19.30 uur ouderraadsvergadering
Warme truien dag, trek een warme trui aan want
we zetten de verwarming iets lager en besparen op
energie
Gastles van Delta, “Sjaaks scholentour’ over
energiebesparing voor groep 5/6
Schoolschaatsen voor groep 3 t/m 8, informatie
volgt nog
Adviesgesprekken voor de ouders van groep 8,
rooster volgt nog
Onze damkampioenen gaan naar het Zeeuws
damkampioenschap

Vertel

Gr. 1 en 2

Gr. 3 en 4

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

week 19

De bruiloft te Kana

Het gouden kalf, de
Tabernakel.

God staat achter
Israël

Vriendschap

week 20

De wonderen van
Jezus

kwartels, de twaalf
verspieders,
opstand.

Land in zicht

God kennen uit de
sterren

Lied

Gr. 1 en 2

Gr. 3 en 4

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

week 19

In Kana was het
feest

Uw woord is een
lamp.

Gez 456:1

U maakt ons één

O Jezus wij vergaan

Zo maar te gaan
met een stok in je
hand.

Waarom staan die
stenen daar?

Zie ik sterren aan
de hemel staan

week 20

Meeleven & welzijn
Meeleven
We denken aan alle zieken en mensen met zorgen. We wensen iedereen kracht en sterkte daarbij.

Verjaardagen
Juf Joannet
25 januari
Roosmarijne Pors
30 januari
groep 7/8
Voor jullie allen……….Gefeliciteerd en een fijne en gezellige dag!

Overblijf
Overblijfrooster
Donderdag 26-01
Vrijdag 27-01
Maandag 30-01
Dinsdag 31-01
Donderdag 2-2
Vrijdag 3-2
Maandag 6-2
Dinsdag 7-2
Donderdag 9-2
Vrijdag 10-2
Maandag 13-2
Dinsdag 14-2
Donderdag 16-2
Vrijdag 17-2

Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Linda Huizinga en Saskia Mol
Annet van der Weele & Dianne Kooman
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Linda Huizinga en Miranda Taheri
Marijke van den Hoek & Marjolein Scheele
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Miranda Taheri en Willeke Vaane
Annet van der Weele & Dianne Kooman
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Linda Huizinga en Martin vd Weele

Activiteiten en overig nieuws
Open Morgen
Dinsdag 7 februari 2017 is er in de school een “Open Morgen”. Aankomende 4 jarigen worden met hun ouders
van harte uitgenodigd om de school te komen bekijken. U krijgt informatie over de school, u kunt uw vragen
stellen en een rondleiding door de school.
Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de school via tel. 0111412937, via de mail
cvisser@radarscholen.nu of mondeling bij één van de leerkrachten.

Keet in de kerk
Woensdag 8 februari is er weer een Keet in de kerk voor groep 5 en 6. Van 10.00 tot 11.00 uur zullen we daar
zijn. De voorstelling “Wolfje op reis” gaat over Wolfgang Amadeus Mozart.
In de avond is er een speciale avondvoorstelling voor belangstellenden. Dit begint om 19.30 uur in de Grote kerk
te Zierikzee.
Groep 7 en 8
Help, de griep heeft flink toegeslagen in groep 7/8!
Maandag waren 9 van de 18 kinderen ziek. Een echte
griepepidemie zoals we vorige week lazen bij
nieuwsbegrip. Een heel klein clubje bleef over. Omdat de
adviesgesprekken voor groep 8 binnenkort zijn, konden we
ook niet zomaar de Cito uitstellen. Moedig zijn we
begonnen, hopend dat er snel meer kinderen zouden
komen. Ieder kind die weer naar school kwam, werd
hartelijk verwelkomd. Helaas is de griep hardnekkig en
hebben de kinderen het goed te pakken. Dit betekent dat
we ook volgende week nog Cito hebben, terwijl er ook
kinderen helemaal klaar zijn met Cito.

Dit jaar heeft groep 7/8 in april verkeersexamen. Dit examen
bestaat uit een theoretisch examen en praktijk examen. Het
theoretisch verkeersexamen is donderdag 6 april. Het
praktijkexamen is meestal de week daarna. De exacte datum
is nog niet bekend. Voor het theoretisch examen gaan we aan
de slag met oude examens. De kinderen zullen ook huiswerk
mee krijgen. Wilt u ze daarbij helpen?
juf Saskia en juf Jolanda

Zwemles groep 5/6
Donderdag 2 februari moeten alle kinderen met kleren zwemmen. Hieronder ziet u de kledingeisen per diploma.
B-diploma
Badkleding
Shirt/hemd of blouse met lange
mouwen.
Lange broek
(water) schoenen

C-diploma
Badkleding
Shirt/hemd of blouse met lange
mouwen.
Lange broek
Regen- of windjack
(water)schoenen

Herinnering Ouderavond “Kanjertraining”
We nodigen u allen van harte uit om naar de ouderavond
Kanjertraining te komen op 2 februari 2017, aanvang 19.30 uur.
In de vorige nieuwsbrief hebben we u hier al over verteld.
We vragen u om u van te voren aan te melden middels
bijgevoegde aanmeldstrook of via de mail bij juf Christine,
cvisser@radarscholen.nu
Op deze manier weten wij hoeveel stoelen we voor u klaar
kunnen zetten en te kunnen zorgen voor koffie/thee.

ZV-diploma’s
Badkleding
Shirt/hemd of blouse met lange
mouwen.
Lange broek
(water) schoenen

We zien u graag op 2 februari 2017!
------------------------------------------------------------hier langs afknippen --------------------------------------------------------------

Ik meld me aan voor de ouderavond “Kanjertraining” op 2 februari 2017, aanvang 19.30 uur.
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………
Aantal personen: ………………………………………………………………………………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

De volgende nieuwsbrief komt uit op 9 februari 2017

School thema “De boerderij”

