Weekbrief

13 oktober 2016

Jarige van de week
De komende week zijn jarig: Jesse uit groep 4, Mieke en Chimara Nathalie uit groep 5, Daniel
H. uit groep 7 Milan uit groep 1/2b, Lisa en Madelein uit groep 3
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! (Alvast) van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Stoelendans
We spreken met de kinderen over: je plek afstaan en elkaar ruimte gunnen. Over
concurrentie, competitie en jaloezie.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over Abraham, Sara en Hagar; Ismaël en Isaak. (Genesis 16 t/m 21)

Een zusje
Sem uit groep 4 en Esmee uit groep 1/2 hebben een zusje gekregen genaamd Nine. Namens deze weg willen wij de
hele familie van harte feliciteren en hun veel geluk toe wensen.

Afsluiting kinderboekenweek
Vanmorgen vond de afsluiting van de kinderboekenweek plaats. Fijn dat er weer
een grote groep ouders aanwezig kon zijn. Er werden liedjes, verhalen en werkjes
gepresenteerd. Het is mooi om te zien hoe trots de kinderen op hun werk zijn en
hoe ze genieten om dit aan elkaar te mogen presenteren.

Ouderraadsleden bedankt
Vorig schooljaar is de moeder van Jazzlynne en Jalyssa en de moeder van Safanya en Xavery actief geweest binnen de
ouderraad. Zij hebben besloten om dit jaar te stoppen. Als school willen wij hen hartelijk bedanken voor alle inzet,
die zij de afgelopen jaren hebben getoond.

Geluidsinstallatie
Vorig schooljaar is er veel geld opgehaald met de sponsorloop. Van dit geld willen wij, zoals afgesproken, een nieuw
geluidsinstallatie kopen. Echter komt advies op dit gebied goed van pas. Mocht u verstand hebben van
geluidsinstallaties en wilt u hier met de school samen over na denken, dan kunt u zich melden bij de directie of via
het mailadres delichtbaak@cogdrenthe.nl.

Bloembollen actie
De kinderen zijn afgelopen week hard bezig geweest om alle bloembollen te verkopen. De kinderen kunnen morgen
het geld of de overgebleven bloembollen inleveren bij de leerkracht. Dank u wel voor het helpen bij de verkoop. Na
de vakantie zal de opbrengst met u gecommuniceerd worden. Tevens willen wij
nog een keer Maatschap Joling hartelijk bedanken voor het sponsoren van de
bloembollen.
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Studenten
Zoals eerder is vermeld, hebben wij dit schooljaar verschillende studenten rondlopen. Zij zullen in meerdere klassen
dit schooljaar stagelopen. In het ouderportaal Mijn school onder het kopje documenten vindt u een bestand waarin
de studenten zich voorstellen.

Schoolvoetbal
Woensdag 5 oktober vond het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi weer plaats.
Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen hieraan deelnemen. Dit jaar hadden wij
een jongens- en een meidenteam. Jammer genoeg zijn beide teams niet
door naar de volgende ronde. Echter, iedereen bedankt die heeft geholpen
en is wezen aanmoedigen.

Leerlingenraad
Deze week zijn de groepen 5 t/m 8 druk bezig geweest met het kiezen van
nieuwe vertegenwoordigers voor de leerlingenraad. Na de herfstvakantie
zal de raad van vorig schooljaar het stokje overgeven.

Informatiebord
Als school krijgen wij van externe bedrijven en organisaties vaak de vraag om
informatie met u te delen via de weekbrief. Dit is echter vaak niet mogelijk. Wij
proberen de informatie, die niet passend is, voor het weekbericht toch via het
informatiebord bij de ingang met u te delen.

Jumbo schoolsparen
Het Jumbo schoolsparen is een groot succes geworden. De punten bleven
binnenstromen. Het waren er zo veel, dat wij blij waren met de hulp van u als ouder bij
het invoeren van de punten. In de herfstvakantie zullen de laatste punten ingevoerd
worden.
We laten u zo snel mogelijk weten hoeveel punten wij daadwerkelijk hebben
binnengehaald en wat voor materialen wij ervoor aangeschaft hebben. Nogmaals allemaal bedankt voor het helpen
sparen!

Agenda
17 t/m 21 oktober
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