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14e JAARGANG

NIEUWSBRIEF
11 SEPTEMBER 2018 (2)
________________________________________________________________________________
We kunnen terugkijken op goed bezochte informatieavonden.
De komende twee weken mag u vertellen tijdens de oudervertelgesprekken.
GODSDIENST

Deze week is het thema: klaar voor de start. Het volk Israël staat in de startblokken. God geeft hen nog
wat opdrachten en als ze daarmee klaar zijn mogen ze gaan. Ze weten dat God hen naar het beloofde
land zal brengen. God zal met hen meegaan. (Exodus 12, 13, 15)
Lied van de week gr. 5 t/m 8: Ps. 146: 1: Zing mijn ziel voor God uw Here
Volgende week moeten de Israëlieten letten op de opdrachten die ze krijgen
van Mozes. Aaron en Chur moeten opletten dat Mozes zijn armen niet laat
zakken en door op Gods wonderen te letten leren we God steeds beter
kennen. Goed opletten dus. (Exodus 17, 18, 19)
Lied van de week gr. 5 t/m 8: Kow. 153: Here, maak mij uw wegen bekend.
Groep 1 en 2 horen de verhalen over Noach.
GASTLES WOORD EN DAAD

Op 20 september wordt er voor alle groepen een gastles gegeven van Woord en Daad over ons
adoptiekind Achinto.
KICK-OFF TAALIMPULSPROJECT

Samen met een aantal scholen van SOOLVA (Prins Willem Alexander en Henri Dunant) en de Ark en
het Fundament van de Stroming hebben we een taalimpuls project opgezet. Hiervoor hebben we
financiën van het samenwerkingsverband gekregen.
Door dit project kunnen we leerlingen in groep 1 en 2 een taalimpuls geven d.m.v. praten over boeken,
vertelkring enz.
Donderdag zal burgemeester F. Naterop het project officieel in werking zetten.
WEEK VAN DE PAUZEHAP

In de week van 24-28 sept. doet groep 5 t/m 8 mee aan de week van de pauzehap. AH sponsort deze
actie.
Met de leerlingen wordt gekeken naar en geproefd van gezonde pauzehapjes.
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STUDIEDAG LEERLIJNEN JONGE KIND

Op de informatieavond van groep 1 en 2 is verteld over de leerlijnen van het jonge kind i.p.v. KIJK.
Vorig jaar hebben we ons hierin verdiept en dit jaar zijn we ermee gestart.
Vrijdag 21 sept. hebben de leerkrachten van groep 1 en 2 hier een studiedag over. De leerlingen van
groep 2 zijn 21 sept. ook vrij.
LOGO

Boven deze nieuwsbrief ziet u het nieuwe logo van de school. We hebben ons logo een update gegeven.
Na een gesprek over de school met enkele leerkrachten heeft mw. Olivier 3 ontwerpen gemaakt. Deze
zijn gepresenteerd in het team en hebben we een keuze gemaakt. Ook het LB en de MR hebben een
keuze gemaakt uit twee ontwerpen.
Dit is het geworden:

In het logo ziet u het Fundament daarop kan worden gebouwd. Iedereen is welkom (veelkleurigheid)
Het Fundament is de basis. Dit geldt ook voor onze christelijke identiteit.
BIBLIOTHEEK BELANGRIJK NIEUWS

Door wijzigingen in het biebsysteem is het niet meer duidelijk dat er boeken in
het nieuwe systeem of in het oude systeem staan, hierdoor kunnen er kinderen
zijn die nu al te veel boeken hebben of teleurgesteld thuis komen.
Om dit goed op te lossen willen wij u vragen om a.s. woensdag
(MORGEN) alle boeken even + oneven groepen in te leveren zodat wij
dit probleem kunnen oplossen en verder kunnen gaan in het nieuwe systeem.
Met vriendelijke groet, het biebteam.
NIEUWS UIT DE OMGEVING

Na de belangrijke data volgt nog een stukje vanuit de gemeente over een training: Inzicht in autisme
voor mantelzorgers en vrijwilligers.










BELANGRIJKE DATA:
12 sept.:
Alle boeken inleveren
13 sept.:
Kick-off taalimpuls
20 sept.:
Gastles Worod en Daad
21 sept.:
Studiedag: leerlingen gr. 1 en 2 zijn vrij
25 sept.:
Nieuwsbrief (3)
1 okt.:
Alle groepen bieb
3 okt.:
Stromingsdag
9 okt.:
Nieuwsbrief (4)
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Kennismaken met autisme
voor
Mantelzorgers & vrijwilligers

Op donderdag 27 september 2018 organiseert de gemeente
Aalburg de training:

‘Inzicht in autisme’
De training wordt verzorgd door de heer Frans Coolen.
Frans Coolen is specialist in autisme. Hij heeft jarenlang
ervaring opgedaan als coach in de jeugdzorg, maar ook bij
de Nederlandse Vereniging voor Autisme als trainer voor
ouders, professionals en mensen met autisme.

Datum en tijd
Datum:
Donderdag 27 september 2018
Tijd:
19.00 – 22.00 uur, de zaal is vanaf 18.30 uur open
Waar:
Het Dorpshuis, Groeneweg 2 in Veen
Aanmelden
Aanmelden is noodzakelijk. Er is plaats voor 30 personen.
Bij veel belangstelling wordt een tweede avond georganiseerd. Voor vragen
en aanmelding kunt u bellen met het zorgteam: 0416-698787 of mailen naar
b.nijhof@aalburg.nl

Waarom een avond over autisme voor mantelzorgers en vrijwilligers?
Mensen met autismespectrumstoornis (ASS) zijn anders. Dat ‘anders zijn’ veroorzaakt
vaak problemen. Voor henzelf, maar ook voor mensen in hun omgeving.
Inzicht en kennis over autisme geeft bij het (mantel)zorgen en helpen van de mens met
ASS meer inzicht om de ander te begrijpen en op de juiste manier met hem of
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