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VALKHOF
Danken
De paddenstoelen zijn in menigte uitgebroken! Als je door de prachtige
herfstkleurenpracht loopt zie je hoe geweldig God alles heeft geschapen! Met
verwondering en dankbaarheid zie je wat Hij allemaal voor ons heeft willen
maken.
Op Dankdag, volgende week woensdag, willen we aan die verwondering en
dankbaarheid uiting geven. “Dank de Schepper” is het thema van de
dankdagdienst, die we met elkaar gaan bezoeken. We horen opnieuw van de
Scheppingsgeschiedenis uit Genesis 1 en 2. Van harte willen we God danken
voor wat hij schiep en schept, voor zijn niet-aflatende zorg voor ons mensen.

Schoolontbijt.
Wanneer je ‘s morgens met een goed ontbijt begint, kun je beter leren! Dat
weet iedereen, maar we willen het ook telkens weer aan de kinderen en u,
ouders, meegeven. Daarom namen we donderdag deel aan het nationaal
schoolontbijt. Gezellig samen eten met de hele klas. Een smakelijk en vrolijk
gebeuren!

Nieuw rapport
We kondigden u vorig jaar al aan aan de slag te gaan met onze rapporten. Dat
is gebeurd en het resultaat kunt u op maandag 19 november zien. Op die dag
ontvangen de kinderen hun eerste rapport. In maart komt dan het tweede en
in juli het derde. Dat is dus de eerste verandering: drie rapporten i.p.v. twee.
Inhoudelijk zijn de rapporten ook veranderd:
de opmaak is helemaal vernieuwd.
in de kleutergroepen worden veel meer
ontwikkelingsgebieden beoordeeld.
veel van het (over)schrijfwerk van de
leerkrachten is vervangen door een
afdruk uit het administratiesysteem.
de resultaten van de niet-methodetoetsen
vindt u straks op een apart blad achterin.
Op deze manier willen we u een nog beter
beeld geven van de resultaten van uw kind.
Wat niet is veranderd is het gesprek met u
over het werk van uw kind(eren). Vandaar
dat we het heel belangrijk vinden dat álle
ouders komen op het tien-minuten-gesprek
op dinsdagavond of woensdagmiddag.
We verwachten u!

Schoenendoos
Er zijn al weer kinderen die erop rekenen en de doos klaar hebben staan. Over
twee weken start de Actie Schoenmaatjes. Daarbij vult ieder kind, of kinderen
met elkaar, of een gezin, een schoenendoos met allerlei spullen en cadeautjes
die een kind in een vluchtelingenkamp heel goed kan gebruiken. Heel wat
kinderen geven iets van hun eigen speelgoed; dat is pas écht geven. Op het
foldertje, wat elk kind krijgt, kunt u precies lezen wat wel en wat niet in de
doos mag. Versier de doos heel mooi, plak de jongens- of de meisjessticker op
de doos en lever hem op school in. Rond kerst worden overal ter wereld de
dozen uitgedeeld. Van een kind, voor een kind.

Agenda
di 6 nov. groep 8 naar JFC
wo. 7 nov. Dankdag
do. 8 nov. 19 u. Info-avond gr. 8
ma 12 nov. Start actie Schoenmaatjes
ma 19 nov. Eerste rapport
di. 20 nov. Spreekavond
wo. 21 nov. Spreekmiddag
do. 29 nov. MR-vergadering
di. 4 dec. Sinterklaasfeest
vr. 7 dec. Nieuwsflits 4

Infoavond
Op donderdag 8 november gaat het
over Voortgezet Onderwijs. We
nodigen alle ouders/verzorgers van
groep acht uit om bij te praten over
schoolkeuze en eindtoets. Aanvang
half acht.

Kleding
De
kledinginzameling
loopt
fantastisch! Bijna wekelijks zit de
container vol. Als u het even niet
kwijt kunt, zet u dan de zakken in de
kleuterhal?

Geen luis.
De kriebelbeestjes hebben geen vat
op de PWA-kinderen. Bij controle
bleek iedereen luisvrij. Fijn hoor!
Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
Tot de volgende.
Hartelijke groeten,
Team PWA-Valkhof
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