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Aan danken denken
Dankdag 2013 stelt een vraag: Denk je aan danken?
Als we woensdagmorgen met de groepen drie t/m acht
naar de kerk gaan, horen we daar ook over.
Het Bijbelverhaal is Lucas 17: 11-19, waar Jezus tien
melaatsen geneest. Vrolijk reizen ze verder, maar één
keert om. Híj denkt eraan om Jezus te danken!
Ook wij ontvangen elke dag zóveel goeds en ook wij
vergeten het weleens dat God ons alles geeft.
Daarom deze reminder: Denk aan danken!

Nationaal schoolontbijt
Op dinsdag 5 november mogen we weer deelnemen aan het Nationaal
Schoolontbijt. Het is echt wel : mógen. Want altijd zijn er veel meer scholen dan
dat er ontbijtpakketten zijn en daarom zijn we er erg blij mee dat ons dit wordt
gegund.
Bij dat Schoolontbijt besteden aandacht aan een goed begin van de dag: met een
goed ontbijt. Het is bewezen dat kinderen, die met een lege maag of een heel
beperkt ontbijt aan de dag beginnen slechter leren. Ze worden flauwer, kunnen
niet goed opletten en snakken naar de pauze. Gelukkig weten veel ouders dat.
Fijn dat u ook zo ervoor zorgt dat uw kind goed naar school gaat en alles
meekrijgt om goed te kunnen werken en spelen.

Actie Zuid-Soedan
Veel jongens en meisjes hebben al met kleine en grote beetjes bijgedragen aan
de nieuwe school in Gurube, Zuid-Soedan. Op de vlaggetjes in de hal wordt elke
week het bedrag bij gehouden: daar staat nu al meer dan €1200,- !
Verschillende kinderen en ouders vroegen wanneer we als school met z‟n allen
een actie gaan voeren. Wel: NU! We zijn al bezig!
In de onderbouw is een Stroopwafelactie,
waarbij we eerst de bestelling op lijsten laten
noteren en vervolgens bestellen bij een
speciale stroopwafelbakker die wereldberoemd
is met z‟n heerlijke koeken.
In de midden- en bovenbouw is een
Kluskaartenactie: jongens en meisjes hebben een kaart meegekregen en
kunnen per klus een bedrag (klein of groot) laten aankruisen.
Er gaat nog een Kaarsjes- en kaarsenactie komen in de kleutergroepen. Deze moet nog beginnen. De kleuters brengen over twee weken de
informatie én de kaarsen mee naar huis.
Verschillende bedrijven en kantoren hebben hun hulp al toegezegd, o.a.
Schilder Van de Beek tijdens hun vijftig jarig jubileum en onze accountant bij de
financiële controle. Meerdere ouders met een bedrijf hebben geïnformeerd. We
gaan dat coördineren. Voor alle ouders met een kantoor of bedrijf komt er op
woensdag 20 november een Drieslag Business Event . Tijd: 16.0017.30 u. , plaats Koningin Juliana school. Uitnodigingen sturen we per mail
naar alle ouders van alle Drieslag-scholen, omdat we niet precies weten wie wel
en wie niet ondernemer is.

Agenda
di. 5 nov. Nationaal schoolontbijt
wo. 6 nov. Dankdag
vr. 8 nov. start Schoenmaatje
di 19 nov. MR-vergadering
wo 20 nov. Drieslag Business Event
vr. 22 nov. Eerste rapport
di. 26 nov. Spreekavond
wo. 27 nov. Spreekmiddag
27 / 28 nov. Schoenendoos inleveren
do 5 dec. Sinterklaas op school
vr. 13 dec. Nieuwe Nieuwsflits

Schoenendoos
Volgende week vrijdag ontvangen de
kinderen de brief en folder voor Actie
Schoenmaatje: vul een versierde
schoenendoos met spullen die een
kind in een vluchtelingekamp heel
goed kan gebruiken. Echt een
prachtige actie van een kind voor een
kind

Terug
Als juf Johanneke in december met
verlof gaat komt juf Willemijn weer
terug. Fijn dat juf Ellen en juf
Willemijn zo zorgen voor continuïteit
in deze groep.

JongerenBijbel
Negentien kinderen van groep acht
kozen vorig jaar de JongerenBijbel
als afscheidscadeau. Alleen moest
die nog gedrukt worden. Deze Bijbel
is nu klaar. Juf Ellen en meester
Sebastiaan zullen ze bezorgen bij de
schoolverlaters.
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Madee
Het heeft lang geduurd voordat we eindelijk bericht kregen van juf AnneMarie. Maar toen Madee dan ook geboren werd was het gelijk een wolk van
een baby. We feliciteren Anne-Marie en Lennart Hoekstra, maar natuurlijk ook
grote zus Dana en grote broer Jens van harte met de geboorte van Madee
Pauline op 13 oktober. “Heer wat zijn wij blij” staat er op hun kaartje. Een
prachtige uitroep!

Madee

Juda
In het gezin van juf Erika is op 21 oktober Juda geboren. Wat een rijkdom:
drie zonen. Een hartelijke gelukwens aan Erika en Ard Borsje en aan Joas en
Jefta. Op jullie kaartje staat een mooie tekst uit Jesaja, die eindigt met „… we
zijn allen het werk van Uw handen.‟ We wensen jullie Gods Zegen toe bij het
groter groeien van jullie jongens.

Spreekavond
De komende Spreekmiddag en –avond, 26 en 27 november, gaan we iets
anders organiseren. We gaan ervan uit dat alle ouders komen, wat in de
praktijk ook bijna zo is. U krijgt een brief met de vraag of u de avond of de
middag kiest en vervolgens wordt u op een tijd ingepland. Dat gebeurt
digitaal, dus dat wordt nog spannend…

Nieuw
Na de herfstvakantie zijn er drie nieuwe kleuters bij ons op school gekomen.
Anne Wolswinkel, Joost Wernsen en Moara Sedney. Fijn dat jullie er ook zijn
en we hopen dat jullie een fijne tijd hebben op onze school.

Plan van Aanpak
Zoals u weet worden alle kinderen na iedere vakantie gecontroleerd op
hoofdluis. Héél veel ouders werken daaraan mee.
Wordt er bij uw zoon of dochter hoofdluis
geconstateerd, dan zal de meester of juf
contact met u opnemen. In het geval
van levende luizen, moet uw kind zo
spoedig mogelijk worden behandeld
met een lotion die bij apotheek of drogist
te koop is. Daarna is het van belang
dat u uw kind blijft controleren en kammen.
Maar ook wanneer u geen luizenouder bent, willen we u toch vragen mee te
helpen. Zit uw kind in een groep waar hoofdluis is geconstateerd, controleert
u dan uw kind thuis ook regelmatig.
Mocht u hoofdluis constateren bij uw kind, geef het dan door aan school. Hier
kunnen dan ook maatregelen worden genomen. Alleen op deze manier
kunnen we een hoofdluisuitbraak voorkomen.
Op het gebied van hoofdluisbestrijding wijkt onze school af van het landelijk
beleid van de GGD. Gelukkig werkt ons plan van aanpak goed. Door direct te
reageren en te behandelen hebben we tot op heden een uitbraak kunnen
voorkomen. Daarvoor heel veel dank aan alle luizenouders, met name dank
aan Geja Lagerweij, die voor de coördinatie zorgt.

Juda

Inspecteur
Op de studiemiddag van 26
september
hadden
we
een
bijzondere gast in onze school: de
inspecteur van het primair onderwijs
uit Johannesburg, Zuid-Afrika, mevr.
Charmain Cupido. Omdat de taal
geen probleem was kon ze goed
volgen waaraan we op school werken
en hoe we dat verbeteren. Ook heeft
ze heel veel foto‟s gemaakt. Ze was
jaloers op de
vele prachtige
materialen, ruime lokalen en mooie
digiborden. Het zet ons nog eens stil
bij het vele wat we hebben.

Humor
Op de middag voor de herfstvakantie
bleven alle kinderen van de groepen
5 t/m 8 op school en aten we samen
ons broodje. Een jongen in groep vijf
vroeg de juf: als ik op school blijf,
wilt u dan m‟n broodje smeren?

Storm
De storm velde maandag een paar
bomen rondom school. De auto van
juf Marry kreeg een boom op het dak
en ook de auto van juf Mirjam werd
beschadigd. De overblijvers speelden
echter heerlijk voor aapje.

Jeugd E.H.B.O
De kinderen en ouders van groep 8 dachten vast al: wanneer horen we wat
over de Jeugd EHBO? Gaat het nog wel door?
Ja hoor, we hebben in de loop der jaren al zo veel positieve reacties gekregen,
dat we natuurlijk hiermee doorgaan.
De lessen starten na de kerstvakantie en in april volgt dan het examen.
Meester Sebastiaan zorgt voor de theorielessen, terwijl juf Gerda de
praktijklessen voor haar rekening neemt. Zij kan dat echter niet alleen. Uw
hulp wordt dus weer gevraagd.
In principe zijn de lessen iedere week, maar zijn er veel hulpouders (zoals
vorig jaar) dan maakt juf Gerda een schema voor één keer in de twee weken.
Heeft u tijd om in de periode van januari t/m half april op donderdagmiddag
van 13.00 tot ongeveer 14.00 uur te helpen bij de praktijklessen van JeugdEHBO? Geef dat door aan de juf of meester.

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
Tot de volgende.
Hartelijke groeten,
Team PWA-Valkhof

