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KALENDER
groepen 1 en 2 zijn gestart met de nieuwe methode
Gefeliciteerd:
Kleuterplein, waar kinderen met Raai de Kraai allerlei
01-09
Marieke (PSZ)
avonturen beleven en natuurlijk spelenderwijs veel
04-09
Marlies (BSO)
zullen leren. In groep 3 is gestart met de nieuwe
07-09
Gerda van Wijk
methode Lijn 3. Deze methode sluit naadloos aan bij
09-09
Hanneke Scherff
Kleuterplein en leert de kinderen in groep 3 het
12-09
Nils Vink
aanvankelijk en voortgezet lezen aan. In groep 3 is ook
13-09
Marianne van Uden
gestart met de nieuwe schrijfmethode ‘Klinkers’.
16-09
Arianne Klink
Naast groep 8 zal ook groep 7 helemaal digitaal gaan
22-09
Steven Verspui
werken met de taalmethode. Geen schriften meer,
29-09
Teuni (TSO)
maar alles met een chromebook verwerken in het
01-09
Startviering Bethlehemkerk
digitale verwerkingsprogramma.
5/6/7/8-09
Nieuwjaarsreceptie (zie
Het thema ‘ouderbetrokkenheid’ krijgt dit schooljaar
rooster in deze maandbrief)
een vervolg. Nadat we vorig jaar een
15-09
Leerlingenraad
samenwerkingsdag hebben gehad, is er een regiegroep
22-09
Opening schoolplein
samengesteld. Vanuit die regiegroep zijn enkele zaken
27-09
Kijkochtend groep 3 t/m 8
ontwikkeld. Zo heeft u kennis kunnen maken met het
17-10 t/m 21-10
Herfstvakantie
startgesprek, die u samen met uw kind met de
leerkracht heeft gevoerd. We hebben hier al veel
Nieuw schooljaar
positieve reacties op gehad en we zullen dit in de
We zijn begonnen aan een nieuw schooljaar en de
regiegroep evalueren.
zomervakantie ligt achter ons. We zijn blij dat alle
Dit schooljaar willen we ons verder verdiepen in de
kinderen weer op school zijn verschenen. Vast wel
ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum. Samen
even spannend, met veelal een nieuwe juf of meester,
met Wasko onderzoeken we de intensievere
of voor het eerst naar school. We heten iedereen van
samenwerking om te komen tot één organisatie, waar
harte welkom op school, vooral ook de nieuwe kinderen
opvang en onderwijs in elkaar verweven worden.
en hun ouders. De leerkrachten zijn ook weer met veel
Natuurlijk zijn er meer zaken waar we aan willen
zin en nieuwe energie gestart om zich volledig in te
werken. Die kunt u vinden in onze digitale schoolgids
zetten, met liefde en zorg, om goed onderwijs te
die binnenkort op onze website zal verschijnen. We
verzorgen aan uw kind(eren). In het bijzonder wensen
zullen u dit schooljaar weer zo goed mogelijk op de
we onze nieuwe collega’s Annemiek Jongkind
hoogte houden van alle schoolse zaken! Verder zullen
(zorgcoördinator bovenbouw), Joan Visser (leerkracht
we weer genieten van alle activiteiten die de ouderraad
groep 5A), Ruth Visser (leerkracht groep 5B) en Steven
voor ons allemaal zal organiseren. We wensen de
Verspui (leerkracht groep 6A) veel succes en plezier toe
ouderraad dit schooljaar weer veel succes toe met al
bij ons op school.
hun activiteiten. Ook de MR zal dit jaar een aantal keer
U heeft vast gezien dat de school een metamorfose
bij elkaar komen om allerlei schoolzaken te bespreken
heeft ondergaan aan de buitenzijde. Mooie kleuren
en we wensen de MR leden een goed schooljaar toe.
sieren de school en met het schitterende voorplein is
Ten slotte zullen er weer veel ouders zijn die zich, op
het een prachtig plaatje geworden. We merken dat de
wat voor wijze dan ook, inzetten voor de school van
kinderen heerlijk spelen en genieten van het mooie en
hun kind. Alvast heel veel succes toegewenst.
uitdagende plein. Op donderdag 22 september, na
We wensen iedereen een goed en fijn schooljaar toe
schooltijd, wordt het plein feestelijk geopend. We
waar Gods zegen op mag rusten.
hebben de wethouder uitgenodigd voor de officiële
handeling. Verder zijn er nog allerlei andere leuke
Nieuwe leerlingen (vanaf dit schooljaar starten
dingen te doen. U krijgt daar binnenkort meer over te
we met deze rubriek)
horen.
De volgende leerlingen en hun ouders/verzorgers heten
Ook dit schooljaar zullen we ons blijven ontwikkelen. De
wij van harte welkom: Nathan de Bruin (1C), Gillian van

der Hoek (1B), Joah van der Linden (1B), Eline Louter
(7B), Sam van der Sluijs (1E), Sanne Stout (1B), Naeab
Abraham Zeragaber (1E), Naher Abraham Zeragaber
(3A), Rani Jagesar (3A), Mark van Kuijk (1C), Emy Kuster
(1E), Althea Nederlof (1A), Mathis Ruijtenbeek (1B),
Megan van ’t Verlaat (1D), Sil Louwerens (1E), Nico
Spetter (1A), Livey Mostert (1A), Robin van Ballegooijen
(1D), Jenny Schouten (1E), Saartje van den Bovenkamp
(1C), Jeftha van der Burgh (1B).

Leerlingenraad
Deze maand zullen in de groepen 5 t/m 8 leerlingen
gekozen worden, de zogenaamde
klassenvertegenwoordigers, die zitting zullen nemen in
de leerlingenraad. Wordt uw kind verkozen tot
klassenvertegenwoordiger, dan zal er contact gezocht
worden met u om toestemming te verlenen. De
leerlingenraad komt dit schooljaar vijf keer bij elkaar.
De eerst bijeenkomst staat gepland op 15 september.

Rooster nieuwjaarsreceptie
Hieronder nogmaals de dagen en tijden van de
nieuwjaarsrecepties. De nadruk ligt op het kennismaken
met elkaar. Kinderen en ouders worden hierbij
verwacht.
Dag

Groep

Tijd

Maandag
5-9-2016

1/2
7

18.30u-19.30
19.45u-20.45

Dinsdag
6-9-2016

3

18.30u-19.30u

Woensdag
7-9-2016

4, 4/5, 5
6

18.30u-19.30u
19.45u-20.45u

Donderdag
8-9-2016

8

18.30u-19.30u

Extra vrije dagen
Heeft u de extra vrije momenten van uw kind al in uw
agenda staan? U kunt ook de agenda van DigiDUIF
raadplegen.
Woensdag 26 oktober 2016
Dinsdagmiddag 22 november 2016
Dinsdagmiddag 28 maart 2017
Heeft u voor deze momenten opvang nodig, dan kunt u
altijd contact opnemen met Wasko, ook al bent u geen
klant van Wasko. U kunt Wasko bereiken via 0786157165 of klantenservice@wasko.nl.

Nieuws van de Ouderraad
Wist u dat:

* wij iedereen een leuk en gezellig schooljaar wensen?
Wij hebben er weer veel zin in om allerlei leuke
activiteiten te organiseren!
* we ook dit schooljaar weer graag gebruik maken van
de hulp van ouders/opa’s en oma’s?
* we ontzettend blij zijn met het eindresultaat van het
schoolplein?
* u binnenkort een verzoek ontvangt om de
ouderbijdrage te betalen? We hopen dat u de
ouderbijdrage zo snel mogelijk wilt betalen zodat wij
weer leuke activiteiten kunnen organiseren, zoals
bijvoorbeeld de aanschaf van (voor)leesboeken
tijdens de Kinderboekenweek, de Paaslunch, het
Sinterklaasfeest, Kerstviering, zomerfeest en nog
veel meer!
* we op 12 oktober (’s avonds tussen 19-20 uur) en 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?!

Met Jumbo sparen voor onze school
Van woensdag 7 september tot en met dinsdag 11
oktober 2016 kan er bij Jumbo Supermarkten gespaard
worden voor basisscholen! Samen met familie en
vrienden kunt u ook voor onze school sparen. Jumbo
stelt voor deze ‘Sparen voor je School’ actie onder de
deelnemende basisscholen, per regio, een te verdelen
budget beschikbaar. Voor onze regio kan er € 11.000,00
verdeeld worden. Hoe meer punten u voor ons spaart,
hoe meer we kunnen ontvangen. We kunnen dit
gebruiken om ook het achterplein op te fleuren.
Tijdens de actieperiode ontvangt u bij iedere € 10,- een
schoolpunt met een unieke code bij de deelnemende
Jumbo-winkels. Op de website
www.jumbosparenvoorjeschool.nl kun je heel
eenvoudig uw schoolpunten toewijzen aan onze school.
U kunt vervolgens uw schoolpunt in de dropbox in de
hal op school deponeren. We hopen op veel punten.
Doet u mee?

Deelname BZT muziekshow
Zoals u heeft gelezen in de maandbrief van
juli/augustus doen wij met drie groepen mee aan de
BZTband XXL/muziek show. Naar aanleiding hiervan
komt ‘the Voice of Holland’ winnares Maan op 15
september bij ons op school! Het bezoek duurt

ongeveer een uur. Het precieze tijdstip en het
programma volgen op korte termijn.

vindt plaats in de Bethlehemkerk en start om 19.00 uur.
Dresscode:
Sportkleding!

Gebedsgroep
Iedere tweede dinsdagmiddag en woensdagmorgen van
de maand komt er een aantal (groot)ouders bij elkaar
om te bidden.
Wij vragen Gods hulp en Zijn zegen voor de kinderen,
directie, leerkrachten, personeel, activiteiten en alles
rondom en op onze school.
Woensdagmorgen 7 september willen we een
kennismakingsochtend met high-tea organiseren voor
iedereen die meer wil weten over de gebedsgroep.
Deze ochtend zal bij Mandy Sterrenburg zijn, Jan
Luijkenstraat 37, en om 10:30 uur beginnen. Baby's en
peuters mogen gezellig meekomen.
Dinsdagmiddag 13 september zal er om 13:30 uur een
gebedsbijeenkomst zijn bij Simone Rietveld,
Heinsiusstraat 13 en woensdagmorgen 14 september
zal er om 10:30 uur een gebedsbijeenkomst zijn bij
Mandy Sterrenburg, Jan Luijkenstraat 37.
Voor meer informatie kun je altijd bellen met Simone
Rietveld 078 - 6440906 of mailen
naar sarietveld@gmail.com
Kun je zelf niet met ons meebidden dan is er ook altijd
de mogelijkheid om een gebedsverzoek te mailen,
gebruik daarvoor ook het bovenstaande emailadres.
Het spreekt voor zich dat ieder gebedsverzoek
vertrouwelijk behandeld wordt en binnen de kring van
bidders blijft.

Lief en leed
Ook via deze weg willen wij nogmaals ons medeleven
betuigen aan de nabestaanden van Leonie Verhoef ,
met name Jamy en Levi die hun moeder hebben
verloren.

Nieuws van psz het Koningskind
De zomervakantie is voorbij gevlogen en op psz Het
Koningskind stonden al twaalf nieuwe peuters te
trappelen om te komen spelen! Ook hebben wij een
nieuw vriendje in onze groep…Raai de Kraai. Raai hoort
bij onze nieuwe VVE-methode ‘Peuterplein’.
‘Peuterplein’ is de voorloper van kleuterplein die
binnen de kleuterklassen wordt aangeboden. Met deze
nieuwe methode kunnen we nog meer de doorgaande
lijn in school aanbieden. Raai zal de komende tijd vooral
veel meespelen tijdens het ‘vrij spel’ en in de kring
kennismaken met de kinderen.

Herinnering Startviering
Vanavond ( donderdag 1 september) is er weer een
Startviering met als thema: ‘Je kunt het’. De viering

Lied van de maand
Mozes’ moeder zingt – onderbouw
Go down Moses – bovenbouw

Regel van de maand
We gaan respectvol met elkaar om.

Bijbelrooster
Week 36
Gered! Exodus 1;2:1-10
De farao van Egypte laat de Israëlieten werken als
slaven. Hij is bang dat ze te sterk worden en besluit dat
de pasgeboren jongens gedood moeten worden. Mozes
wordt door zijn moeder in een biezen mandje op het
water gezet. Hij wordt gered.
Week 37
Vol vuur Exodus 2:11-25;3:1-12;5:1-9
Mozes kan het niet aanzien dat de Hebreeërs het zo
zwaar hebben. Nadat hij een Egyptenaar gedood heeft,
moet hij vluchten. Bij een brandend braambos hoort hij
de stem van de Heer. Het volk moet weg uit Egypte.
Week 38
Het verschil Exodus 7-10;12:29-42
De farao is anders dan God. In heel Europa is het anders
dan in het gebied van de Israëlieten. Het volk Israël
trekt weg in de nacht, op weg naar het land dat God
beloofd heeft.
Week 39
Hoe nu verder? Exodus 14, 16, 17
De farao gaat achter de Israëlieten aan. Ze komen bij de
rode zee; hoe moet het nu verder? God wijst de weg.
Hij geeft ook brood uit de hemel en water uit een rots.
Als mensen niet weten hoe het verder moet, weet God
het wel.

