Godsdienst
Toen U alles maakte, telde U al mee.
U maakte alle dieren en schiep ze twee aan twee.
Er is zoveel te tellen, het gaat tot een miljoen.
Ontelbaar zoveel blaadjes die waaien in ’t plantsoen.
En tussen al die mensen, hoeveel het er ook zijn,
Ziet U alle verschillen en ziet U mij.
U ziet de dieren in het bos en de vissen in de zee.
U ziet mij echt en zegt daarom: ’Jij telt, jij telt ook mee!’

Nieuws uit de groepen
Van 16 t/m 23 november is het de week van de mediawijsheid.
Tv, internet, sociale media, apps, games en smartphones. De mogelijkheden die
media bieden zijn eindeloos. Maar hoe werken ze, welke invloed hebben ze en wat
kun je er mee? Dat ontdekken leerlingen van de groepen 7 en 8 in Mediamasters.
Het is een spannend mediawijsheid spel dat tijdens de week van mediawijsheid
gespeeld wordt door tienduizenden kinderen in heel Nederland.

Korte mededelingen




Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een digitaal
schoolrapport. Het rapport zal niet meer met de hand geschreven worden,
maar zal digitaal worden gemaakt. Uiteraard komt de print hiervan in de
huidige rapportmap waar alle rapporten in zitten.
Van de kinderboeken die in de Kinderboekenweek waren gekocht konden de
kassabonnen van Bruna en Boekhandel Roodbeen worden ingeleverd.
Fijn dat een aantal kinderen dat heeft gedaan want daardoor konden we
afgelopen week voor € 25,00 boeken uitzoeken bij Bruna en voor € 60,00 bij
Roodbeen.
We hebben voor alle leeftijdscategorieën boeken uitgezocht. Deze zullen
binnenkort in de schoolbibliotheek te vinden zijn.



Hartelijk dank voor het meehelpen bij deze actie!
Uiterlijk morgen, vrijdag 16 november, kunnen de schoenendozen van Actie
Schoenmaatjes worden ingeleverd. Wilt u ervoor zorgen dat de barcode wel
geactiveerd is!

Agenda
Zaterdag 17 november:
Donderdag 22 november:
Maandag 26 november:
Woensdag 28 november:
Vrijdag 30 november:

Aankomst Sinterklaas
Spreekmiddag en/of avond
Schoen zetten groep 1 t/m 4
Spreekmiddag en/of avond
Inloopspreekuur Gebiedsteam
Pietenochtend groep 1 t/m 3
Pietenmiddag groep 4

Sinterklaas is van plan om ook op 5 december bij ONS op school langs te komen.
Nu valt 5 december op een woensdag. Daarom gaan de leerlingen van de groepen 1
ook op woensdag 5 december naar school.
Vrijdag voor de kerstvakantie (21 december) hebben alle leerlingen om 11.45 uur
vrij. Dit in tegenstelling tot wat er op de schoolkalender staat.

Uw kind, ons kind!

