Nieuwsbrief: 2 oktober 2017
Goede doelen geld
Elke maandag kan er geld meegenomen worden
voor een goed doel. Voor dit schooljaar is het doel
nog niet bekend. De leerlingenraad zoekt een
mooie bestemming uit voor het geld dat
meegenomen wordt.
Vorige week is er €10,50 binnengekomen en
deze week € 12,50
Informatie- en ouderavond.
Er was een mooie opkomst op de informatie- en
ouderavond was goed op dinsdag 19 september!
We zijn er blij mee dat er veel ouders
belangstelling hebben getoond voor wat hun kind
doet op school en voor het werk van de OR en de
MR.
PBS
Elke week staan er een paar
gedragsverwachtingen centraal.
Deze week zijn dat: ‘Ik gebruik materialen
waarvoor ze bedoeld zijn en ga daar zorgvuldig
mee om.’
Door met elkaar af te spreken welk gedrag we
van elkaar verwachten in de verschillende ruimtes
en in het omgaan met elkaar, zorgen we voor een
fijne en veilige pedagogische sfeer op school.
Stroopwafelactie
Op 4 oktober is de jaarlijkse
stroopwafelactie van
De Wingerd georganiseerd
door de OR.
Vanaf 16.30 uur kunt u de
leerlingen van groep 6, 7 en
8 bij u aan de deur verwachten. De hele
opbrengst is voor de activiteiten van de kinderen.
Pleinwacht
u kent inmiddels vast onze pleinwacht Tineke
Snippe. Zij loopt elke dag tussen de middag
pleinwacht bij de kinderen van groep 3 t/m 8 en
daarna bij de kleuters. Vanaf vorig week is er een
pleinwacht bijgekomen voor de dinsdag en de
woensdag. Dat is Sylvia van de Wijngaard. Daar
zijn wij heel blij mee!

We zijn nog op zoek naar iemand die op
maandag, donderdag en vrijdag pleinwacht wil
lopen samen met Tineke.
Staking 5 oktober
Op donderdag 5 oktober is de school dicht i.v.m.
de landelijke staking van het onderwijs. Wij gaan
net als veel collega’s naar Den Haag om onze stem
te laten horen.
Uiteindelijk gaat dit om de kwaliteit van het
onderwijs en om genoeg en gezonde leerkrachten
om dit onderwijs te geven, nu en in de toekomst!
Nieuwsbrief via ouderportaal
Vanaf vandaag komt de Nieuwsbrief niet meer via
de mail naar u toe, maar via het ouderportaal ‘Mijn
school.’ Natuurlijk is de Nieuwsbrief voor iedereen
ook te vinden op de website!
Kerk & schooldienst verplaatst
De Kerk & schooldienst is verplaatst van 15
oktober naar zondag 12 november. Zet u de
datum alvast in uw agenda?
Agenda
4 oktober
5 oktober
9 oktober
13 oktober
13 oktober
16 oktober
20 oktober

Start Kinderboekenweek
Staking leerkrachten
Kinderen hele dag vrij
OR vergadering
Voorstelling groep 6/7
Einde Kinderboekenweek
Volgende Nieuwsbrief
Voorstelling groep 1/2

Bijbelvertelrooster
02-10 t/m 08-10
Thema: Laat me gaan

Genesis 30: 25-43 en Genesis 31: 1-24

Jakob wil weg bij Laban, hij wil terug naar waar hij
vandaan komt. Van Laban mag hij de gespikkelde
en gevlekte dieren meenemen, maar hoeveel zijn
dat er eigenlijk? Uiteindelijk vertrekt Jakob als
Laban het niet doorheeft.

09-10 t/m 15-10
Thema: Horen wij nog bij elkaar?

Genesis 31: 25-35, 43-54 en Genesis 32: 1-22

Horen Jakob en Laban en nog bij elkaar? Of eindigt
hun gezamenlijke verhaal met een ruzie over
godenbeeldjes? Uiteindelijk sluiten ze een verbond.
Jakob gaat verder, op weg naar zijn broer Esau.
Zijn zij nog familie na alles wat er gebeurd is? Als
ze elkaar weer zien, blijkt dat ze nog steeds bij
elkaar horen.
Sponsorkliks
Tot nu toe hebben we via Sponsorkliks € 32,65
aan commissies ontvangen. Ontzettend fijn!
We willen dit bedrag heel graag verder laten
groeien.
Van alle producten en diensten levert de categorie
reizen, specifiek hotelboekingen, het grootste
aandeel in ontvangen commissie
bij SponsorKliks.

Via Booking.com bedraagt de commissie op een
hotelboeking 5 a 6%,
Hotels.com geeft 7% en
Expedia geeft maar liefst 11% commissie!
U dient hiervoor wel via
www.sponsorkliks.com (sponsordoel de
Wingerd) naar de website te gaan.
Actie
Die extra inkomsten kunnen nog meer groeien met
een extra bonus van 2,5% op hotelboekingen en
5% op autoverhuur indien er het komende halfjaar
minimaal 6 maal via uw SponsorKliks pagina bij
Expedia wordt geboekt.
Wilt u ons ook helpen met sponsoren?
Alvast bedankt

