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Dankdag

Agenda

Op woensdag 7 november was het dankdag voor gewas en arbeid. De

7 nov. Dankdag

kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn naar de kerk geweest om God te

12 nov. start 2e Jeelo project

danken. Het thema van de dienst was: “Alles geef ik U”. Op dankdag staan

28/29 nov. ouderinloop-

we verwonderd stil bij alles wat we in het afgelopen seizoen ontvangen

moment

hebben

5 dec. Sinterklaasfeest

van

de

Heere God.
Eten,

20 dec. Kerstviering gr. 1-8
drinken,

overdag in de bouwen

onderwijs, werk en

21 dec. bouw 1 vrij

nog veel meer. Maar

Kerstvakantie van 24 dec. tot en

wat

met 4 jan. 2019.

betekent

het

eigenlijk om echt dankbaar te zijn? Om te beseffen dat het allemaal van
God komt? Dan is niet het deel dat we kunnen missen voor Hem, maar
dan is alles voor Hem!
Ds. Plug vertelde over de weduwe die alles gaf wat zij had in de schatkist
in de tempel. Al lijkt het niet veel wat zij geeft, Jezus ziet het en schat het
op waarde. Hij ziet het hart, het vertrouwen en de dankbaarheid waarmee
gegeven en gedeeld wordt. Het verhaal staat in Markus 12: 41-44.
Wij hebben zelf ook iets gegeven. We hebben producten ingezameld voor
de voedselbank, die dan weer uitgedeeld worden aan mensen die niet veel
hebben. In de dienst is er ook uitleg gegeven over het werk van de
Voedselbank. De Heere Jezus ziet ook deze kleine gebaren van liefde en
dankbaarheid. Hij wil graag dat wij onszelf aan Hem geven in vertrouwen

Onze jarigen…
In de maand oktober hebben de
volgende

kinderen

hun

verjaardag gevierd:
1 okt. Anouk ter Maaten
30 okt. Marit Blom
Allebei van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerling

en dankbaarheid, net zoals de weduwe uit het verhaal in Markus dat deed!

Vanaf 14 november komt Robbin

Regel van de maand

Hij is al een ochtend wezen

De

regel

van

de

maanden

oktober/november is: Wij hebben
respect voor onszelf en voor andere
mensen.

Pak bij ons op school in groep 1.
wennen en had het prima naar
zijn zin. Fijn dat je bij ons op
school komt! We wensen je een
heel fijne en leerzame tijd.

Ouderbetrokkenheid
Wat is nu precies ouderbetrokkenheid? Je hoort er heel veel over, maar
wat is de inhoud van deze veelgebruikte term?
Je kunt ouderbetrokkenheid verdelen in drie onderdelen:
1. een goede relatie tussen ouders/verzorgers en de leerkracht van
je kind;
2. voorwaardenscheppend bezig zijn van ouders/verzorgers in de
thuis situatie;
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Vervolg ouderbetrokkenheid
3. belangstelling en hulp van ouders/verzorgers bij waar het kind op
school mee bezig is.
Over punt 1 staat in de vorige nieuwsflits een stukje geschreven. In deze
nieuwsflits iets meer over punt 2.

Ouderinloopmoment
woensdag 28 en donderdag 29
november
Wij vinden het belangrijk om
regelmatig met u van gedachten
te wisselen over uw kind(eren).

Ouders en verzorgers kunnen in de thuissituatie voorwaardenscheppend

Dit kan binnenkort weer tijdens

bezig zijn door ervoor te zorgen dat:

het inloopmoment voor ouders

-

de kinderen op tijd naar bed gaan en genoeg slaap krijgen, zodat

en verzorgers. U ontvangt via

ze uitgerust en op tijd op school komen;

Parro

de kinderen ’s morgens een goed ontbijt achter de kiezen hebben

hierover.

binnenkort

een

bericht

als ze op school komen. Dit is belangrijk om je goed te kunnen
concentreren.
-

er een rustige plek is waar de kinderen aan hun huiswerk kunnen
werken en dat ze gestimuleerd worden om het te leren/maken.

-

de kinderen gestimuleerd worden om zich in te zetten op school.
Het is van wezenlijk belang dat kinderen weten dat u school

Formulier vrijstelling
Het formulier om vrij te vragen
voor uw kind is op de website
onder “contact” te vinden.

belangrijk vindt en dat u ervan uitgaat dat ze hun best doen. Het
is belangrijk voor hun toekomst. Praat op een positieve manier
over school en over leerkrachten! U ondersteunt de ontwikkeling
van uw kind ermee!

Werk in uitvoering: Jeelo
We kijken terug op een mooie afsluiting van het
project “Omgaan met geld”. De kinderen hebben veel
gehoord en geleerd over omgaan met geld en dat
ook in de praktijk toegepast, zoals u hebt kunnen
zien en proeven bij de afsluitende middag. Fijn dat
er veel ouders waren! Ook dat is betrokkenheid bij
de ontwikkeling van je kind.
Het 2e project van Jeelo heeft als thema “Veilig
helpen” en gaat vooral over de verschillende hulpdiensten en EHBO.
Hiervoor hebben we nog verbandmiddelen nodig (alles wat je bij EHBO
kunt gebruiken) en lege verpakkingen van medicijnen. Dus als u nog het
één en ander thuis hebt liggen, dan graag meegeven naar school.
Met vriendelijke groet,
namens het team van de PBS,
Marja Moggré

Fietscontrole
De winter is in aantocht en het is
’s morgens langer donker en ’s
avonds minder lang licht. De
verkeersouders hadden daarom
op

maandag

29

oktober

de

jaarlijkse fietscontrole georganiseerd in samenwerking met
Jansen2wielers uit Barneveld. De
fietsen zijn gecontroleerd op
veiligheid

en

eventuele

gebreken. We gaan ervan uit dat
alle gebreken worden hersteld en
dat alle kinderen weer veilig naar
school
kunnen
fietsen.
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