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Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,
Dankdag
“Hebben jullie een fijne/goede dankdag
gehad?” Een mooie vraag om aan de kinderen te stellen en met hen het gesprek
te voeren, mede naar aanleiding van de
dankdagkalender die de kinderen hebben
ontvangen. Wat een voorrecht en zegen
om zo’n dankdag voor gewas en arbeid te
vieren met elkaar. Maar wat als je geen
arbeid (meer) hebt? Of als je grote zorgen, verdriet en rouw kent? Ook dan is er
alle reden om dankdag te houden.

Dankbaar dat er een God is bij Wie we
kunnen schuilen in tijden van moeite en
zorg. Dankbaar dat er een God is Die voor
ons wil zorgen. Die onze zonden wil wegnemen door het bloed van Zijn lieve
Zoon. Kent u het uitzien om Hem voor
eeuwig te mogen danken: “Mijn God, U
zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt
gedaan?!”
Hartelijk welkom
Op maandag 23 oktober kregen we in
groep 8 een nieuwe leerling: Lisa Schaap.
Zij komt uit Putten en woont sinds de
herfstvakantie in Kesteren. We wensen
Lisa een fijne tijd in groep 8 en hopen
dat zij zich snel zal thuis voelen bij ons.
Afscheid juf Eefie
Op vrijdag 13 oktober hebben we informeel afscheid genomen van juf Eefie. De
collega’s, ouders en kinderen konden
haar de hand schudden in de speelzaal
van de school. Op een goede en hartelij-
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ke manier hebben we dit afscheid zo gehouden.
Daarmee is definitief een einde gekomen
aan een lange schoolperiode waarin de
juf met veel enthousiasme haar krachten
en liefde heeft gegeven aan de school en
‘haar’ kinderen. We zijn haar hiervoor
zeer erkentelijk.
Hartelijk dank dat sommige ouders de
weg naar mijn kantoor gelukkig hebben
gevonden om in gesprek te gaan over zaken die hen bezighouden zoals het vertrek van de juf. Dit waren goede gesprekken. Zo is het ook de juiste en koninklijke weg: kom met uw vragen naar
binnen en laat de gesprekken niet beperkt blijven tot bij het hek.

Keuzelijst kerstboeken
Vandaag ontvangen alle kinderen de lijst
met titels van de kinderboeken waaruit
een keuze gemaakt kan worden, zodat ze
met het Kerstfeest een mooi boek mee
naar huis kunnen nemen. Denkt u aan de
uiterste datum waarop u de keus kunt
doorgeven aan ons: vrijdag 10 november!
Het kan alleen via de mail.
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Contactavonden
Wij hechten veel waarde aan de (goede)
contacten die we met u als ouder(s) hebben. De informele contacten, maar zeker
ook de formele momenten waarop we
elkaar ontmoeten. Zo zien we weer uit
naar de verplichte contactavonden op
maandagavond 27 en woensdagavond 29
november. Hiervoor ontvangt u rond de
17e november een mail met daarin de tijd
waarop u verwacht wordt. We willen u
alvast melden dat ook deze keer het
centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op
onze school aanwezig is met een informatietafel. U kunt er terecht met allerlei
vragen over opvoeden en opgroeien van
kinderen. De tafel is tijdens deze avonden ingericht rond het thema pesten. De
medewerkers van het CJG denken graag
met u mee en de koffie staat voor u
klaar.

Nieuw lokaal?
Het aantal leerlingen dat De Wegwijzer
bezoekt stijgt. De prognose moet wat
dat betreft inmiddels worden
bijgesteld naar boven. We zijn blij en
dankbaar dat er zoveel kinderen de
weg naar onze school hebben
gevonden. Zoals u weet zijn we dit
schooljaar begonnen met vier
kleutergroepen, waardoor alle lokalen
bezet zijn. We hebben tijdelijk een
ruimte kunnen huren in het gebouw van
onze buren: Olleke Bolleke. Op de
dinsdag geeft meester Arends daar les
aan de kinderen van groep 4b, zodat
meester Verbeek alleen de kinderen
van groep 5b heeft. Hierdoor kunnen
we aan beide delen van deze
combigroep extra aandacht geven.
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groepsmoeders hebben haar op de eerste
schooldag na de vakantie flink verrast.
Wij hebben het de hele dag kunnen zien:
de juf met haar schort voor!

Klusjesman
Al verschillende keren heb ik in onze
nieuwsbrief een oproep gedaan om een
handige vrijwilliger te krijgen die allerlei
kleine klusjes kan verrichten in en om
onze school. Helaas is het tot op heden
nog niet gelukt om iemand te vinden.
Bent u in de gelegenheid om ons te
helpen of weet u iemand? Laat het mij
weten. We zouden er erg blij mee zijn!

Juf Hennie en Pieter wensen we een gezegende voorbereidingstijd voor hun huwelijk toe.

Met vriendelijke groet,
namens alle meesters en jufs,
Meester L. Soeters

Getrouwd
Op vrijdag 13 oktober trouwde juf Ten
Voorde (nu mevrouw Van Reenen) uit
groep 5a. Maandagmiddag 23 oktober
kwam zij, samen met haar man, beiden
in hun trouwkleding op school om dit
feest met de kinderen (en hun ouders) te
vieren. We feliciteren juf Van Reenen en
haar man van harte en wensen hen Gods
zegen toe voor de toekomst.
Verloofd
In de herfstvakantie is juf Hennie Polman
verloofd met Pieter van Tuijl. De
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Woensdag 8 november: Badmintontoernooi groep 7
Woensdag 8 november: Voorlichtingsavond VO (ouders van groep 8)
Woensdag 15 november: Badmintontoernooi groep 8
Donderdag 16 november: Kijkmorgen groep 6 t/m 8
Vrijdag 17 november: Kijkmorgen groep 3 t/m 5
Maandag 20 november en woensdag 22 november:
Contactavonden Juf Erika (rapporten komen eerder)
Maandag 27 november: Contactavond
Dinsdag 28 november: Schoolmaatschappelijk werk op
school
Woensdag 29 november: Contactavond
Vrijdag 1 december: Nieuwsbrief 04.
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