Nieuwsbrief: 6 november 2017
Goede doelen geld
Elke maandag kan er geld meegenomen worden
voor een goed doel. De leerlingenraad heeft een
nieuw goed doel gekozen. Hieronder leest u welk
doel en de motivatie waarom voor dit doel is
gekozen.
Vorige week is er €10,73 binnengekomen en
deze week € 6,20

Kwf kankerbestrijding
Dit jaar gaat het goede doelengeld naar KWF
kanker- bestrijding. We hebben dit gekozen omdat
het een erge ziekte is en er moet meer geld komen
voor kankerbestrijding en we willen dit met jullie
delen omdat er veel mensen aan dood gaan.

Help ons alstublieft en steun

Namens de leerlingenraad, Suus en Hannah
PBS
De regels van PBS zijn ontstaan van uit drie
basiswaarden: respect, verantwoordelijkheid en
persoonlijke ontwikkeling.
Deze week staat de volgende regel centraal:
‘Houd rekening met elkaar en help een ander waar
nodig.’
Lampionnenshow
Donderdag 9 november is de lampionnenshow van
De Kiem van 17.30 uur -18.30 uur. In het hele
gebouw kunt u de lampionnen van de kinderen
bewonderen.
Denkt u nog even aan een lampionstokje, voorzien
van naam, mee te geven aan uw kind?

Kerk- en schooldienst
Kerk- en schooldienst Op zondag 12 november
wordt de kerk- en schooldienst gehouden. De
dienst begint om 10.00 uur. Wij hopen dat alle
leerlingen hierbij aanwezig kunnen zijn. Deze
zondag gaat de dienst over delen. Even wat
praktische informatie:
- De avond ervoor hebben de meeste kinderen Sint
Maarten gevierd. Wij vragen u om voor deze dienst
een rolletje snoep mee te nemen wat gedeeld kan
worden. Deze kunt u tijdens de dienst inleveren.
- Tijdens de dienst zitten de kinderen bij hun
ouders.
- Er is voor de kinderen tot en met 3 jaar oppas
aanwezig, wij stellen het zeer op prijs als u hier ook
gebruik van wilt maken.
- Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee of
limonade en wat lekkers.
- Wilt u er even om denken dat uw kind voor de
dienst naar het toilet is geweest?
- Deze dienst is ook de start van de
schoenendoosactie. Na de dienst kunt u een lege
doos en folder meenemen. Meer informatie
hierover hoort u tijdens de dienst.
De leerlingenraad
Op 19 oktober zijn we gestart met de leerlingenraad. Tijdens de eerste vergadering zijn de taken
verdeeld hebben we een samenwerkingscontract
opgesteld.
Hieronder ziet u de namen van de leden en de
taakverdeling.
Riziki : voorzitter; Fabian: vicevoorzitter; Hannah:
notulist; Ilan: tweede notulist; Marc: postbode;
Suus: cateraar; Joe: tijdbewaker; Delysha:
cateraar.

Spreekavond
Op woensdag 15 november is de spreekavond.
Deze avond is facultatief. U heeft vanaf vandaag
de mogelijkheid in te schrijven via het
ouderportaal. Wanneer de leerkracht u graag wil
spreken, brengt zij u daarvan op de hoogte.
Sponsorkliks
In september en oktober hebben we maar liefst 46
keer een commissie ontvangen via sponsorkliks,
het totaalbedrag staat nu op € 85,16. Webwinkels
waar in deze periode veel bestellingen zijn gedaan
zijn; bol.com, wehkamp, hema, albert heijn,
thuisbezorgd en greetz. Natuurlijk doen er nog tal
van andere websites mee, we hopen dan ook dat
Sint gebruik maakt van www.sponsorkliks.com om
onze school te sponsoren.
Kleurwedstrijd
Alle kinderen van COG hebben, meegedaan met
een kleur/tekenwedstrijd.
Per school waren er prijsjes beschikbaar gesteld.
Van De Wingerd zijn de winnaars:
Toby uit groep 2, Floortje uit groep 3 en Sven uit
groep 8.
Op de foto is te zien hoe blij ze waren met deze
eer en het prijsje!

Agenda
8 november
9 november
15 november
16 november
20 november
20 november

MR vergadering
Lampionnenshow De Kiem
17.30 u – 18.30 u
Spreekavond (facultatief)
Jouw school/mijn school gr.8
naar V.v.G Salland 13.00-15.00
OR vergadering
Volgende Nieuwsbrief

Bijbelvertelrooster
06-11 t/m 12-11
Thema: Leg uit!

Genesis 39: 7-23, Genesis 40: 1-23 en Genesis
41: 1-8

Jozef heeft iets uit te leggen, als de vrouw van
Potifar hem beschuldigt van erge dingen. In de
gevangenis legt hij de dromen van de schenker en
de bakker uit, later blijkt dat er niemand is die de
dromen van de farao kan uitleggen. Zou de
schenker nog aan Jozef terugdenken?
13/11 - 19/11
Thema: Vergeet mij niet!

Genesis 41: 9-57 en Genesis 42

De broers van Jozef hebben graan nodig en komen
terecht in Egypte. Ze weten niet dat de
onderkoning hun eigen broer is en worden door
Jozef teruggestuurd om hun jongste broer ook op
te halen
Nieuws van de bieb:
Samen Mediawijs! De huidige generatie kinderen
groeit op in een wereld vol media. Een wereld vol
fantastische mogelijkheden, maar helaas ook met
risico’s. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (17
t/m 24 november) staat het thema ’Generatie
Media: samen mediawijs’ centraal. Leerkrachten,
ouders en kinderen worden opgeroepen om zowel
thuis als op school samen in gesprek te gaan over
ons
online
gedrag
en
mediawijze
vaardigheden. Doet je kind op school mee aan
MediaMasters? Via dit interactief spel voor de
groepen 7 en 8, maken leerlingen spelenderwijs
kennis met de kansen en gevaren van media en
moeten
de
leerlingen
ook
thuis
op
mediamissie. Op www.mediawijsheid.nl/ouders
krijg je veel leuke en handige tips om thuis met je
kind(eren) aan de slag te gaan. Ook bibliotheken
organiseren vaak activiteiten in de Week van de
Mediawijsheid. Meer informatie over deze
activiteiten op www.bibliothekendrenthe.nl t/m 24
2017.

Boekentips om samen aan de slag te gaan met
media:

Hoe biedt je thuis leesplezier? Nieuw op
www.debibliotheekopschool.nl is de informatie
voor ouders hoe je thuis het leesplezier kunt
stimuleren. Vol tips voor leuke boeken, voorlezen,
websites en landelijke leescampagnes.
Boekentip onderbouw: Abby
Hanlon - Sammie de fantastische
Sammie mag niet meespelen met
haar broer en zus. Daarom heeft ze
fantasievriendjes. Als haar zus
vertelt dat de griezelige mevrouw
Kakenkraker Sammie wil opeten,
slaat Sammies fantasie helemaal op
hol. Een van de zes delen uit de nieuwe serie
'Tijgerlezen', boeken voor beginnende lezers
waarbij geen rekening is gehouden met technische
leesniveaus maar leesplezier vooropstaat.

