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Nieuws uit de school 
 

 

Vervanging bij ziekte e.d. 

Het gebeurt regelmatig dat een leerkracht 

vervangen moet worden, bijv. voor nascholing, door 

ziekte of andere verplichtingen. Zoals u ook wel uit 

het landelijke nieuws zult hebben vernomen is het 

aantal vervangers schaars is en het soms passen en 

puzzelen om alles rond te krijgen, vooral als 

vervanging op korte termijn geregeld moet worden.  

We zijn als school aangesloten bij een 

vervangingspool, maar het lukt hen niet altijd om te 

voorzien. Gelukkig springen soms ook collega’s bij 

om extra te werken. Maar het kan gebeuren dat er 

niemand is of kan. Dan splitsen we wel eens een 

klas op en verdelen de leerlingen over enkele 

andere groepen. In noodgevallen kan een klas wel 

eens een dagdeel vrijaf krijgen, maar we doen ons 

best om dit zoveel mogelijk te beperken. In dat 

laatste geval zullen we u altijd op de hoogte stellen.  

 

Dankdag 

Volgende week woensdag vieren we Dankdag. Een 

gewone schooldag en toch een bijzondere dag 

omdat we met elkaar naar de kerkdienst gaan. U 

hebt daar een informatiebrief over gehad. Wilt u 

mee als begeleider, geef u dan gerust nog op.  

We bevelen ook de actie voor Dorcas nogmaals van 

harte bij u aan en hopen op een gezegende dag. 

 

 

 

 

 

 

Gespreksavonden 

Het duurt nog even, maar we attenderen u vast op 

de gespreksavonden (gr. 1 t/m 8) die we houden 

als het eerste rapport is meegegaan. Deze worden 

gehouden op donderdag 29 november en maandag 

3 december. U krijgt hiervoor t.z.t. vanzelf een 

uitnodiging. Het rapport wordt op 28 november 

meegegeven.  

 

Ouderportaal Parnassys 

Mocht u onverhoopt nog geen inlogcode hebben, 

laat het ons weten! 

 

Gebedskring 

Op vrijdag 16 november bent u van harte welkom 

om mee te bidden. Van het gebed mogen we grote 

dingen verwachten! Kom ook om samen te bidden 

en te danken. 8.30 uur in het ‘groene kamertje’ bij 

het lokaal van groep 1/instroom.  

 

Sportactiviteiten gemeente Buren 

Twee bijlagen bij deze nieuwsbrief: 

-De maandelijkse kalender met gratis 

sportactiviteiten voor kinderen.  

-Informatie over het programma ‘(ge)Zin in Fit’.  

Neem en lees! 

 

Tot slot 

Denkt u aan de ‘vrije’ middag op 22 november? 

Een hartelijke groet, namens de collega’s, 

J. Teeuw 

 

Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV 

Nationaal Schoolontbijt 

Op vrijdag 9 november doen we als school 

mee met het landelijke schoolontbijt. Deze 

dag hoeven de kinderen niet thuis te 

ontbijten, maar eten we gezellig met elkaar 

op school! De Aldi sponsort dit jaar het 

ontbijt en biedt een gevarieerd en gezond 

ontbijt aan voor alle kinderen.  

Wilt u wel een bordje, bestek en een beker 

meegeven naar school in een tas?  

Kinderen met een allergie o.i.d. kunnen in 

overleg met de leerkracht zelf iets 

meenemen.  

 
 

Een goede basis  
voor nu en later! 

Nieuwsbrief op de website  

Iedere maand plaatsen we onze 

nieuwsbrief op de website van de school. 

Persoonlijke gegevens van leerlingen, 

ouders en leerkrachten zijn uit deze versie 

weggelaten, tenzij zij daar nadrukkelijk 

toestemming voor hebben gegeven. 
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Maandkalender 

 
Zo 28 okt  
Ma 29 okt Gr. 3-4: ps. 31 vers 15a 

Gr. 5-8: ps. 30 vers 1 
Luizencontrole 
Instroom nieuwe leerlingen 

Di 30 okt  
Wo 31 okt  
Do 1 nov  
Vr 2 nov  
Za 3 nov  
Zo 4 nov  
Ma 5 nov Gr. 1-2 ps. 81 vers 12 

Gr. 3-4 ps. 31 vers 15b 
Gr. 5-8: ps. 32 vers 4a 
 

Di 6 nov  
Wo 7 nov Dankdag 
Do 8 nov  
Vr 9 nov Schoolontbijt 
Za 10 nov  
Zo 11 nov  
Ma 12 nov Gr. 3-4: ps. 43 vers 3 

Gr. 5-8: ps. 32 vers 4b 
Instroom nieuwe leerlingen 

Di 13 nov  
Wo 14 nov  
Do 15 nov  
Vr 16 nov Gebedskring 
Za 17 nov  
Zo 18 nov  
Ma 19 nov Gr. 3-4: ps. 42 vers 3a 

Gr. 5-8: ps. 98 vers 1a 
Di 20 nov  
Wo 21 nov  
Do 22 nov Werkmiddag personeel. 

Leerlingen ’s middags vrij. 
Vr 23 nov  
Za 24 nov  
Zo 25 nov  
Ma 26 nov Gr. 1-2 Morgenzang vers 1 

Gr. 3-4: ps. 42 vers 3b 
Gr. 5-8: ps. 98 vers 1b 
Instroom nieuwe leerlingen 

Di 27 nov  
Wo 28 nov Rapport 1 mee (gr. 1-8) 
Do 29 nov Rapportavond 1 (gr. 1-8) 
Vr 30 nov  
Za 1 dec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zendingsgeld 

Vanaf 12 november sparen we met het 

zendingsgeld voor een nieuw doel, namelijk 

stichting Kimon. Deze stichting is een 

christelijke, interkerkelijke 

zendingsorganisatie, die zich richt op het 

noodlijdende kind wereldwijd. Via zending 

en hulpverlening willen ze een handreiking 

doen om de materiële en geestelijke nood 

van de kinderen te verlichten en zo 

dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods 

Koninkrijk.  

Er zal deze maand ook een keer iemand 

langskomen om iets van het werk van 

Kimon te vertellen. We hopen op een mooie 

opbrengst! 

 

  


