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In deze nieuwsbrief:
•
Nieuwe leerling
•
Oudergesprekken
•
Schrijver digitaal op bezoek
•
Fietsenkeuring
•
Thema ‘kind op maandag’

Nieuwe leerling
Thijs Menzen is nieuw op school.
Hij komt ons in groep 1
versterken.
Van harte welkom, Thijs!
Oudergesprekken
Het was even wennen om via de Parro-app
de uitnodigingen uit te zetten voor alle
groepen en je in te schrijven, maar we
denken dat het gelukt is (ook wij hebben
er weer wat bij geleerd). Komende week
bent u welkom met de volgende
richtlijnen:* 1 ouder per gezin * bij
klachten thuisblijven * mondkapje verplicht
in de gangen * 1 ½ meter afstand naar
anderen * tijdens het gesprek houden we
afstand
* looproutes:
• gr. 1/2 -> kleuteringang
• gr. 3 -> buitendeur lokaal
• gr. 4-8 -> buitentrap zijkant
* beperk de wachttijd in school: kom niet
te vroeg (ook niet te laat natuurlijk) * we
houden ons stipt aan de begin/eindtijden.

Schrijver digitaal op bezoek
Op donderdag 19 november komt de
jeugdboekenschrijver Marcel van Driel op
bezoek in de groep van meester Bertus en
juf Bernadette. We doen het in deze tijd
een beetje anders. Via de digitale weg
zoeken we contact met hem, zo is hij toch
‘in de klas’ maar dan via het digibord. Al
enkele weken hebben we boeken van hem
in de groep ter voorbereiding.

Agenda:
9 - 12 nov.
10 nov.
19 nov.
19 nov.
20 nov.

Oudergesprekken
Spreekuur schoolarts
Schrijver digitaal op bezoek
Spreekuur jeugdverpleegkundige
Borghjournaal

Fietsenkeuring

We zijn erg tevreden over
de resultaten van de
fietsenkeuring. Heel veel
fietsen zijn goedgekeurd
en hebben de felbegeerde
O.K.-sticker! Was het nog
niet helemaal goed? Als alle mankementen
zijn verholpen mag je de fiets nog ter
keuring bij meester Koen aanbieden.
Thema ‘kind op maandag’
De komende week komen de volgende
verhalen aan bod uit onze methode
Kind op maandag:
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(kl)iederdienst: een kerkdienst dus voor iedereen! (aanstaande zondag)
Je denkt rustig naar de overkant van het meer te varen en ineens beland je in een storm. Dit lijkt op
wat er de afgelopen maanden en nu in Nederland gebeurt door het coronavirus. De leerlingen van
Jezus zijn, net als wij, ongerust in dit verhaal over de
storm op het meer.
We gaan aan de slag met thema’s als onzekerheid, angst
en vertrouwen. Samen ontdekken, samen vieren en
samen eten: de ingrediënten van de (Kl)Iederdienst. Het
verhaal over de storm op het meer vind je in Marcus 4
vers 35 t/m 41.
We starten aanstaande zondag 8 november om 10 uur
met de dienst, vanaf 9.45 uur kun je inloggen op
www.kerkdienstgemist.nl/borger. Om mee te kunnen doen is het belangrijk om een A4-papier en een
stift klaar te leggen, alle activiteiten zijn digitaal te volgen via de beamer en misschien kun je ze thuis
na de dienst zelf uitvoeren!
We zien je graag aanstaande zondag digitaal! En een leuk filmpje om je voor te
bereiden: https://www.youtube.com/watch?v=JQsFr_bc0hA
Namens de (Kl)Iederdienstcommissie Hellen Woltmeijer

