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Een nieuw jasje
Nieuwsbrief nummer 3 van dit schooljaar ligt voor u. En deze keer in een geheel nieuw jasje. Met de komst
van de nieuwe naam van onze vereniging zijn ook de websites en de nieuwsbrieven van een nieuw uiterlijk
voorzien. Veel leesplezier!

Kind Op Maandag
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.
Ik ben veranderd
Genesis 32: 23-33, Genesis 33: 1-11 en Genesis 35: 6-18
Lang geleden is Jakob weg gegaan van zijn familie. In de verhalen van deze week ziet hij zijn broer Esau
terug. Voordat het zover is worstelt hij bij de Jabbok en krijgt hij een nieuwe naam: Israël. Die naam laat zien
dat Jakob veranderd is.

Zendingsgeld
Er is een prachtig, mooi bedrag aan zendingsgeld opgehaald in het afgelopen
jaar. Tot aan januari zal de opbrengst van het zendingsgeld voor de Stichting
ALS zijn. Op 30 september heeft Dinie v.d. Berg voor dit goede doel
meegelopen aan een wandeltocht en in de hal van de school staat een kist
waarin lege flessen worden verzameld. Dus mocht u nog lege flessen hebben
dan kunt u die doneren. We hebben Dinie kunnen ondersteunen met het
mooie bedrag van € 823,14. De opbrengst van het zendingsgeld dat we vanaf
januari tot de zomervakantie bij elkaar sparen is voor Unicef. Iedereen heel
hartelijk bedankt!

ICT op De Wegwijzer
We zijn in het afgelopen schooljaar druk bezig geweest met een ict-plan. Helaas hebben we dit een poosje in
de ijskast moeten zetten ivm de bandbreedte van de school. Het schijnt dat Geesbrug een probleemgebied
is qua bereik en bekabeling. Daar ondervindt de school bijna dagelijks hinder van. Op dit moment kunnen we
nog geen devices laten draaien op ons netwerk. Dat is ook de reden waarom we nog geen chromebooks
hebben aangeschaft als school. Gelukkig komt daar zeer binnenkort verandering in en krijgen we meer
bandbreedte. Financieel gezien is dit een grote kostenpost, maar het geeft ons wel de ruimte om verdere
stappen op het gebied van ict te kunnen ondernemen.

Fietsen
De fietsen die we wekelijks gebruiken voor de gym zijn geordend en aan leerlingen toegewezen. De
gymfietsen staan achteraan in de schuur. Wanneer u gebruik maakt van het schuurtje voor een een prive
fiets, wilt u die fiets dan voorin het schuurtje zetten? Op deze manier komen de prive fietsen en de
gymfietsen niet door elkaar te staan.

Fietsenkeuring (groep 1-8)
De fietsenkeuring wordt gehouden op dinsdag 17 oktober. Veel kinderen fietsen ook 's-avonds in het donker op
hun fiets, naar familie, vriendjes, maar vooral ook naar een sporthal of sportpark. Dus ook de verlichting moet
dan in orde zijn. Je moet er niet aan denken als ons kind in het verkeer iets overkomt. Daarom vinden we het
als school belangrijk om ieder mee te doen aan de fietsenkeuring. U doet toch ook mee?

Teken
De kinderen van groep 1 t/4 zijn gisteren samen naar het bos geweest. Zij hebben het muizenpas gelopen in
het kader van dierendag. Teken zijn nog steeds actief. Check uw kind(eren) daarom extra goed op teken.

Kinderpostzegelactie
Afgelopen woensdag 27 september gingen ruim 160.000 schoolkinderen op pad
om kinderpostzegels en andere producten te verkopen. Ook onze kinderen uit
groep 7/8 doen mee. Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen! Dit jaar sieren de personages van
Jan, Jans en de kinderen de kinderpostzegels. Op woensdag 8 november worden
de bestelde postzegels bezorgd.

Jarigen
In de maand oktober zijn de volgende kinderen jarig.
4 oktober
6 oktober
7 oktober
13 oktober
17 oktober
21 oktober
24 oktober
29 oktober

Lucas uit groep
Eva uit groep
Anouk uit groep
Dylano uit groep
Ivo uit groep
Roy uit groep
Indy uit groep
Bart uit groep

4
7
6
5
2
2
7
8

Allemaal van harte gefeliciteerd en hele fijne verjaardag toegewenst.

Agenda
13 oktober:
16 oktober:
18 oktober:

Sluiting Kinderboekenweek
Kunst en Cultuur groep 1-2
Kunst en Cultuur groep 3-4

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 19 oktober.

