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VALKHOF
Kleurrijk
Mensen hebben vele kleuren,
rood en groen en wit en blauw.
Al de kleuren die jij hebt
horen helemaal bij jou.
En die duizend-en-één kleuren
reiken bijna hemelhoog,
want ze passen alle samen
in Gods grote regenboog.
Hou dus maar van alle mensen,
blank of zwart of groot of klein.
En probeer voor al die mensen
steeds een kleurrijk licht te zijn.
Al die mensen leven samen
op jouw school en in de straat
in een prachtig kleurenblijspel;
als je er maar voor open staat.
naar Chris Lindhout

Schoolontbijt
Donderdagmorgen waren alle tafeltjes prachtig gedekt met placemats, bordjes
en bestek. Iedereen genoot volop van het Nationaal Schoolontbijt. Met bruine
en witte broodjes, heerlijk beleg, een eitje erbij en een lekker glas melk was
echt een goed begin van de schooldag. Ondertussen hebben de kinderen ook
gehoord dat je ’s morgens echt een goed ontbijt nodig hebt om een fijne
morgen te hebben. Want met een goed ontbijt leer je beter, heb je meer
uithoudingsvermogen, ben je vrolijker en minder snel chagrijnig.
Bakker Koot zorgde voor heerlijk brood én een halve meter verrassing: een
prachtige meetlat voor iedereen! Geweldig bedankt, vader en moeder Koot!

Onderwijsgebouw
Op dinsdagavond 29 november nodigen
we de ouders en verzorgers van de
jongens en meisjes in groep 8 uit. Op die
avond willen we u informeren over
het huidige onderwijsgebouw: wat kun
je doen na de basisschool, hoe zit het
in elkaar, wat wordt van je gevraagd
en wat kun je er daarna mee. Ook op
deze avond vertellen we van alles over
de Eindtoets, die de jongens en
meisjes in februari gaan maken.
Op deze manier hopen we dat
ouders alle info meekrijgen om tot
een weloverwogen keus voor hun
kind te komen.

Agenda
di 22 nov. Kledinginzameling
zo 27 nov. Eerste adventszondag
di 29 nov. Voorl. VO aan ouders gr.8
do. 1 dec. Vergadering MR
vr. 2 dec. Nieuwsflits 4
ma 5 dec. Sint op school

Kleding
Op de stoep van groep acht lag weer
een leuke hoop zakken. Het was de
vorige keer €60,- waard. Alle beetjes
helpen! Op 22 nov. zamelen we weer
in. Helpt u en helpen jullie mee?

van de Overblijf:

alleen smeren
Een berichtje voor alle kinderen die
volgende week overblijven: wel je
broodje smeren en meenemen, maar
geen beleg erop. Want: de overblijfmoeders zorgen voor iets lekkers op
je broodje!

Humor
Een zwangere juf is wat vaker
vergeetachtig. Zo ook juf Johanneke.
Zegt Noa (gr.5) “Juf, uw geheugen zit
nu allemaal in uw buik, dat kun je zo
zien!”

Groet
Tot zover
deze korte Nieuwsflits.
Tot de volgende.
Hartelijke groeten,
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