De tijd gaat voort
We zijn bezig met de laatste dagen van oktober.
Het komend weekend gaat de wintertijd in.
Dit gebeurt op 31 oktober. De klok wordt dan
een uur achteruitgezet, waardoor het ‘s avonds
eerder donker wordt. Om 03:00 uur gaat de klok
een uur terug, naar 02:00 uur.

Komende zondag dus een uurtje langer slapen
(Maar …. de kinderen hebben nog niet de
wintertijd geprogrammeerd, dus misschien ben
je wel gewoon erg vroeg wakker op zondag.)
Inmiddels twee weken geleden hebben we een
fantastische dag gehad op school bij de viering
van het 40-jarig onderwijsjubileum van juf
Anholts.
Het was erg jammer dat we 's ochtends door de
regen niet samen op de fiets konden om de juf
en haar man van huis op te halen, maar het
mocht de feestpret niet drukken.
We hebben genoten van een leuke
toneelvoorstelling die juf Anholts aan alle
kinderen heeft aangeboden. Daarnaast hebben
de kinderen een leuke spelletjesdag gehad,
hebben we gezongen voor de juf en heeft de juf
ook nog alle kinderen getrakteerd. De 3 prijzen

voor de mooist versierde fietsen werden
toegekend aan Britt Veldman, Lieve Meulbroek
en Gabriëlle Koelewijn.
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Als cadeau van de kinderen ontving de juf een
map met van alle kinderen een tekening over
haar hobby fietsen, een mooie fietstas en nog
een pot met € 250,00 die door de kinderen en
hun ouders was ingezameld. Daarnaast nog een
mooi geldbedrag van bestuur en collega's.
Met elkaar kijken we terug op een mooie dag en
willen we alle kinderen en hun ouders bedanken
voor hun bijdrage!
De komende tijd staan er allerlei leuke
activiteiten op de rol. We denken bijvoorbeeld
aan Sint Maarten en daarna een andere Sint
begin december en de Kerstviering eind
december,
We willen uiteraard graag weer met ouders en
activiteitencommissie gaan voorbereiden.
Binnenkort meer nieuws hierover.
Als ik vandaag een willekeurige nieuwssite
(Nu.nl) open dan zie ik de cijfers van gisteren:

Het aantal besmettingen loopt weer hoog op en
er gaan allerlei geluiden over maatregelen die er
kunnen worden genomen.

Ik weet niet hoe het u gaat, maar op school
vinden we het wel spannend welke kant het op
gaat.
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We hopen dat we de gunstige lijn die we op
school zien kunnen voortzetten. Gelukkig geen
ziekmeldingen door Corona de laatste tijd (maar
ik durf het nauwelijks op te schrijven).
Niemand zit weer te wachten op strengere
maatregelen, maar ook niemand zit te wachten
op Corona.
De tijd zal het leren.....

Les 7: Ik benoem kwaliteiten van
klasgenoten en onderzoek hoe we deze
kunnen gebruiken in de groep.
Les 8: Ik leer technieken om rustig te worden
bij heftige emoties.
Les 9: Ik weet welke gevoelens bij
vriendschap horen en kan bouwen aan een
vriendschap.
Les 10: Ik kan uitleggen waaróm ik bepaalde
dingen doe.

Jack Lubberman, directeur

Uit de ziekenboeg
Helaas is meester Wijbenga nog steeds ziek.
De gevolgen van de hersenschudding blijken
toch zwaarder te zijn dan in eerste instantie
gehoopt.
Juf Klok en Juf Piening kunnen gelukkig de
meeste dagen samen de klas bemensen. De
paar dagen dat dat niet lukte, was meester
Schonewille in de groep.
We wensen uiteraard meester Wijbenga van
harte beterschap!

Kwink.
We zijn nu nog met les 5 bezig, maar
beginnen volgende week met les 6.
Ook de lessen 6 t/m 10 stimuleren de
ontwikkeling van sociaal-emotionele
vaardigheden.
Dit is in het kort de inhoud:
Les 6: Ik weet welke kwaliteiten ik heb en
kan deze inzetten binnen de groep.
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De koelkastposter voegen we bij de
Lidenkrabbels.

Trefwoord
Het thema voor de komende welen is:
Krijgen
Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen
en nemen. Over alles eruit halen wat erin zit
en krijgen wat het leven je toebedeelt.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 44: Een zieke generaal krijgt raad (2
Koningen 5, 1-5); Koning Joram krijgt bezoek
(2 Koningen 5, 3-9).
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Week 45: Naäman heeft zorg nodig (2
Koningen 5, 9-10); Door het water genezen
(2 Koningen 5, 11-15).
Week 46: Naäman wil Elisa bedanken (2
Koningen 5, 15-19); Gechazi krijgt wat hij
niet wil (2 Koningen 5, 19-27).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 44: Naämans vrouw krijgt een slavin (2
Koningen 5, 1-2); Naäman krijgt een ernstige
huidziekte (2 Koningen 5, 3-5a).
Week 45: Naäman heeft zorg nodig (2
Koningen 5, 5b-8); Naäman krijgt zijn
genezing (2 Koningen 5, 9-14).
Week 46: Naäman is dolgelukkig met wat hij
kreeg (2 Koningen 5, 15-20); Gechazi neemt
wat hij niet kreeg en krijgt wat hij niet wilde
(2 Koningen 5, 21-27).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 44: Het cadeautje (2 Koningen 5, 1-2);
Naäman krijgt een tip (2 Koningen 5, 3-5a).
Week 45: Wat moet hij van me? (2 Koningen
5, 5b-8); Krijg nou wat… (2 Koningen 5, 914).
Week 46: Nee, dank u (2 Koningen 5, 15-20);
Cadeaus met een extraatje (2 Koningen 5,
21-27).

Agenda
Woensdag 3 november:
Dankdag voor Gewas en Arbeid
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Vrijdag 5 november:
OPA. Het oud papier wordt weer bij u
gehaald door de vrijwilligers. Denkt u aan
het buitenzetten aan de straat? Dus niet bij
uw voordeur of op de oprit. Het scheelt de
vrijwilligers erg veel werk als het op de juiste
plek klaarstaat.
Woensdag 10 november:
Medezeggenschapsraad-vergadering
Donderdag 11 november:
Sint Maarten
Vrijdag 12 november:
Volgende Lindenkrabbels

Schoolfruit en –groente
Van 15 november 2021 tot en met 22 april
2022 ontvangt de school elke week drie
porties groente en fruit per leerling.
Gelukkig zijn we weer ingeloot om hieraan
ook dit schooljaar te kunnen meedoen. Op
woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de
kinderen dan een portie groente of fruit.
Wilt u weten wat er dan wordt geleverd?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief
voorouders via
www.schoolfruit.nkl/schoolfruitnieuwsbrief.
Nu het weer lijkt te kunnen (afhankelijk van
de coronavoortgang, willen we weer graag
vaders/moeders/opa's/oma's die willen
meehelpen met het snijden en verdelen van
het fruit en de groente. Wilt u dat? Meldt u
dan aan bij de leerkracht van uw kind. (zie
bijlage).
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