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KALENDER
Gefeliciteerd:
BZT-show: stem groep 7 naar de finale
02-10
Corinne van Loon
Op vrijdag 7 oktober gaan de leerlingen van groep 7
05-10
Anneloes Lodder
naar Hilversum om te strijden voor een plaats in de BZT
15-10
Ilse Joan van Engelen
XXL Band die op 9 december voor Koningin Maxima
10-10
Linda van der Linden
mag optreden. Met twee andere scholen strijden ze
21-10
Ellen Bikker
voor deze plaats.
05-10 tot 16-10
Kinderboekenweek
Help groep 7 met uw stem! Stemmen kan vanaf
07-10
Deelname BZT-show
zaterdagavond 1 oktober via www.zapp.nl/de-bzt08-10
Uitzending op NPO3
show. Zaterdag 8 oktober wordt de show om 19.00 uur
13-10
Bag2School
uitgezonden op NPO3.
26-10
Studiedag, alle leerlingen zijn
vrij!
Nieuws van de Ouderraad
17-10 t/m 21-10
Herfstvakantie
Wist u dat:
08-11
Informatieavond IKC

Informatie- en inputavond IKC
We zijn als school bezig om de ontwikkeling naar
Integraal Kindcentrum (IKC) te onderzoeken.
Onder een IKC wordt verstaan:
‘Een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar met een
totaal aanbod op het gebied van onderwijs en
kinderopvang op basis van de volgende uitgangspunten:
één educatieve en pedagogische visie met één integraal
programma voor onderwijs en ontwikkeling, uitgevoerd
door één team dat bestaat uit medewerkers onderwijs
en kinderopvang met één leidinggevende voor een
eenduidige aansturing op de locatie’.
Een IKC wil ook een spiegel van de wijk zijn, aansluitend
op de behoeften van de wijk. Daarom willen we u als
ouder informeren, maar ook bevragen op een aantal
punten. We nodigen u uit op dinsdagavond 8
november van 19.30 uur-21.00 uur bij ons op school.
We zien uit naar uw komst.

Opbrengst collecte Startviering
Op de jaarlijkse startviering hebben we met elkaar het
nieuwe schooljaar geopend. We hebben Gods zegen
gevraagd over dit nieuwe schooljaar. De collecte die
tijdens de viering werd gehouden, heeft 450 euro
opgebracht voor een zendingsproject.

Bedankt
We willen iedereen hartelijk bedanken die op welke
wijze dan ook geholpen heeft bij de zeer geslaagde,
feestelijke opening van ons vernieuwde schoolplein!!

* We het fijn vinden dat we al een deel van de
ouderbijdrage ontvangen hebben? Met de
ouderbijdrage kunnen we weer leuke activiteiten
organiseren, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van
(voor)leesboeken tijdens de Kinderboekenweek, de
paaslunch, het sinterklaasfeest, kerstviering,
zomerfeest en nog veel meer! Heeft u de
ouderbijdrage nog niet overgemaakt, dan hopen we
dat u dit alsnog wilt doen. Als er te weinig inkomsten
zijn, zien wij ons genoodzaakt bepaalde activiteiten
te schrappen en dat zou voor de kinderen
ontzettend jammer zijn….
* De ouderraad alle kinderen tijdens één
van de warme dagen op ijs getrakteerd
heeft?
* We op woensdag 12 oktober (’s
avonds tussen 19.00 uur-20.00 uur) en donderdag
13 oktober (’s morgens tot 9.00 uur) a.s. weer een
kledinginzameling van Bag2School hebben. Dus als u
binnenkort uw kasten op gaat ruimen, denk dan aan
ons! U kunt op deze datum uw oude kleding,
schoenen, gordijnen en knuffels
inleveren op school!
* Onze school voor iedere ingezamelde
kilo 0,30 eurocent ontvangt?!
* Wij al weer druk bezig zijn met de voorbereidingen
van sinterklaasfeest en het kerstfeest?

Jumbo actie
Het gaat goed met de Jumbo spaaractie, we staan nu
bovenaan en dit willen we natuurlijk graag zo houden.
De schoolpunten worden van 7 september t/m 11
oktober 2016 uitgegeven bij de deelnemende Jumbowinkels. Gespaarde schoolpunten kunnen worden
ingediend tot en met 25 oktober 2016! Voor meer
informatie kunt u kijken op
www.jumbosparenvoorjeschool.nl
We gebruiken het geld om ook ons achterplein op te
fleuren.

Kinderboekenweek
Opa’s en oma’s staan centraal tijdens de
Kinderboekenweek onder het motto: voor altijd jong!
OP 6 oktober van 8.30 uur tot 9.15 uur en van 14.30 uur
tot 15.30 uur is er in de hal een kinderboekenverkoop
van boekhandel de Gruijter.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de
actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het
leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbiblitoheek uit te breiden met de nieuwste en
leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen,
hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
 U koopt van 3 t/m 16 oktober 2016 één (of
meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de
winkel of op bruna.nl – en levert de kassabon in
op school.
 Lever de kassabonnen t/m 16 oktober 2016 in
op school. Wij leveren de kassabonnen in bij
een Bruna-winkel.
 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering
bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
 De school mag t/m 16 december 2016 voor 20%
van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want
leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Prijsvraag: Doe mee & win!
Naast het sparen voor gratis boeken voor de
schoolbieb, kunt u ook nog eens meedoen met een
leuke prijsvraag! De prijzen zijn een exclusieve
voorpremière van de nieuwe bioscoopfilm ´Mees Kees
langs de lijn´ voor een hele schoolklas én een aantal
setjes kaarten voor de officiële premiere van de film,

waarbij de cast ook aanwezig is. Deelnemen aan de
prijsvraag kan via bruna.nl/schoolbieb.

Zending
Ook in dit nieuwe schooljaar kunnen we gelukkig weer
sparen voor kinderen die het niet zo goed hebben. De
aankomende weken sparen we voor Stichting Basic Life
Support* uit Alblasserdam; zij komen binnenkort in een
aantal groepen wat vertellen. Later in het jaar wordt er
vanuit een ander project in de overige groepen een
presentatie gegeven. Bij alle presentaties staat
natuurlijk de boodschap centraal dat onze leerlingen
leren dat er kinderen op de wereld zijn die geen (goed)
onderwijs krijgen en daardoor een heel ander
toekomstbeeld hebben en dat wij met elkaar met een
klein bedrag daar al een verschil in kunnen maken.
Iedere maandag staat er in alle groepen een spaarpotje
klaar voor het zendingsgeld en mocht u nog
ansichtkaarten en/of postzegels hebben, mogen die nog
steeds in de gele tonnen beneden in de hal natuurlijk.
*Basic Life Support
In onze kinderdiensten in het dorp Galesu (Roemenië)
werken we met ongeveer 30-35 arme kinderen uit onze
gemeente. We hebben vijf bijeenkomsten per week en
de kinderen die meedoen krijgen een gratis warme
maaltijd, Bijbellessen, ze leren Christelijke liederen,
krijgen schoolbegeleiding en er zijn een heleboel andere
noodzakelijke activiteiten voor hun dagelijkse leven; zo
kunnen ze onder andere douchen. Ook adopteerde onze
kerk twee jongens. Ze waren door hun familie verlaten;
we namen ze onder onze hoede en de kerk voedt ze op,
om zo te zeggen. We richtten een kamer, badkamer en
een kleine keuken voor hen in in het gebouw naast de
kerk. Deze twee jongens zijn betrokken bij het
boerderijproject en leren een kleine boerderij te runnen.
We hebben een koe en een kalf, we hebben een paar
varkens gekregen en nu hebben we ook een paard en
een wagen die gebruikt wordt voor het verzamelen van
voedsel voor de dieren. Het is de bedoeling dat we onze
eigen varkens kunnen fokken en het vlees aan de
kinderen in het naschoolse programma kunnen geven
en onze koe geeft de melk die nodig is. Graag willen we
nog wat kippen kopen voor de eieren.

Nieuws van PSZ Het Koningskind
Wist u al dat wij op de
peuterspeelzaal ook een
digibord van school hebben
gekregen? We maken hier
regelmatig gebruik van. Zo
kunnen wij daar onze
Bijbelverhalen op kijken, als
aanvulling op de Bijbelboekjes
die wij gebruiken. Ook kunnen
we liedjes en prentenboeken die
aansluiten op ons thema

opzoeken en bekijken. Een leuk boekje die we
momenteel bekijken is ” De wiebel- billen- boegie”.
Op www.wepboek.nl kunt u thuis ook leuke
prentenboeken digitaal bekijken.

Nieuws van BSO/TSO
BSO
We zijn dit schooljaar begonnen met veel nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes in de groep. We willen
iedereen hierbij nogmaals welkom heten bij de BSO en
hopen dat ze een fantastische tijd bij ons zullen hebben!
In de zomervakantie is Patricia bevallen van zoon Mees
en Caroline is eind augustus bevallen van dochter
Rosalie. Ze genieten volop van hun verlof. Patricia zal op
10 oktober weer beginnen en Caroline pas in het
nieuwe jaar.
Momenteel werken we met het thema onder water, dit
is terug te zien in onze knutselwerkjes, en het sport en
spel aanbod, ook gebruiken we het digibord om naar
mooie verhalen te luisteren en onder water dansjes te
doen.
Afgelopen donderdag hadden we de tijdens de opening
van het nieuwe schoolplein samen met de PSZ gezorgd
voor een mooi blote-voetenpad en kon er geraden
worden hoeveel lekkere spekjes er nou eigenlijk in de
pot zaten bij de WASKO stand. Wat vinden we het plein
mooi geworden en wat genieten de kinderen ervan!
De tijd voor nieuw speelgoed is ook weer aangebroken,
hierbij vragen we altijd de mening van de kinderen. Het
verlanglijstje wordt steeds groter, want de
speelgoedboekjes worden van voor tot achter kritisch
doorgenomen.
Binnenkort start de herfstvakantie en we hebben weer
een leuk programma klaarliggen met als thema “zig zag
door de zoo”, ooit een zebra cake gegeten of gehoord
van een kangoeroeplantje? Daarnaast gaan we weer
naar de stuif in de sporthal. Het programma is terug te
lezen op onze Wasko site en ontvangt u van ons in de
mail. Mocht u in de vakantie opvang nodig hebben en
uw kinderen mee willen laten genieten van ons super
leuke programma neem dan contact op met onze
afdeling Klantenservice, zij kunnen u informeren
klantenservice@wasko.nl .
TSO
Wat hebben we genoten van het mooie weer de laatste
weken voor de vakantie. We konden heel veel buiten
eten. En nu met de start van het nieuwe schooljaar zijn
we heel blij dat we weer wat nieuwe kinderen bij de
TSO zien. Gezellig! We hopen er met z’n allen weer een
fijn schooljaar van te maken.

Sinds dit schooljaar is de indeling van de groepen
veranderd. De groepen 6,7 en 8 hebben nu een eigen
plek om te lunchen. Zij eten vanaf dit schooljaar aan de
Rembrandtlaan. Met mooi weer wordt er buiten
gegeten en anders is er een grote hal waarin met elkaar
kan worden gegeten. Er worden al verschillende
spelletjes gespeeld op het plein zoals knikkeren,
voetballen en tikspelletjes.
De groepen 4 en 5 eten in de BSO ruimte en groep 1/2
net als vorig schooljaar in de peuterspeelzaal. Groep 3
eet in de r.t. ruimte van school. En na het eten met
elkaar buiten spelen. Er worden met krijt prachtige
tekeningen gemaakt, of spelletjes als voetbal en
tikkertje.
Wat nog goed is om te weten voor nieuwe ouders:
Wilt u de brooddoos van uw zoon/dochter voorzien van
naam? Zo willen we ervoor zorgen dat uw kinderen de
juiste broodtrommel en beker krijgen. Dit omdat er veel
dezelfde broodtrommels en bekers aanwezig zijn.
Patricia heeft in de zomervakantie een zoon gekregen
en haar verlof zit er dan ook bijna op. Vanaf 10 oktober
zal zij ook weer aanwezig zijn bij de TSO.
Aanmelden TSO
Graag willen we dit nogmaals onder de aandacht
brengen! Meldt u uw kind(eren) alstublieft aan voor de
overblijf. Er zijn toch nog een aantal kinderen die niet
worden aangemeld voor aanvang van de TSO. Deze
kinderen worden niet gemist als ze onverhoopt toch
niet naar de TSO komen! Wij willen u vragen om uw
kind(eren) aan te melden via de ouderlogin op de site
van Wasko, www.wasko.nl of ons te bellen op de
telefoon van de TSO en een bericht achter te laten.
Komt u er niet uit, neem gerust contact met ons op.

Lied van de maand
Zomaar te gaan (Nieuw Liedboek 806)-onderbouw
Wie oren om te horen heeft (Nieuw Liedboek 320)bovenbouw

Regel van de maand
Wij zorgen dat iedereen erbij hoort en zich veilig voelt
op school.

Bijbelrooster
Week 40
Woorden van God Exodus 19, 20
God geeft de tien geboden aan Mozes en het volk. Die
laten zien hoe het leven kan zijn in het land dat God
beloofd heeft.

Week 41
De overkant Deuteronomium 31:1-8;34:1-12;Jozua 3,4
Mozes heeft een lange reis gemaakt met het volk Israël.
Van het donkere land Egypte door de woestijn op weg
naar het beloofde land, veertig jaren lang. Nu ze er
bijna zijn, gaat Mozes niet meer mee. Hij krijgt het land
nog wel te zien vanuit de verte. Jozua is de nieuwe
leider van het volk. Hij leidt hen door de Jordaan naar
het beloofde land.

