02 november 2018

NIEUWSBRIEF
Algemeen
Kerk-kindcentrum-gezinsdienst
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen
lezen vindt aanstaande zondag 4 november
om 10:00 uur de kerk-kindcentrumgezinsdienst plaats. De dienst is in de
Pauluskerk aan de Witte Valkenstraat en
dominee Joanne Greving leidt de dienst. We
maken er een mooie dienst van en hopen
zondag veel ouders en kinderen te ontmoeten!

Daltonvisitatie
Donderdag 22 november wordt een spannende
dag: een landelijke commissie beoordeelt of
we een officieel gecertificeerd dalton
kindcentrum worden! We wensen iedereen
veel sterkte met de voorbereiding.
Schoenendoos
Maandag zijn de flyers voor de actie
schoenmaatjes uitgedeeld. We hopen zoveel
mogelijk gevulde schoenendozen te ontvangen
voor dit goede doel! Deze kunnen uiterlijk
week 46 (12-16 november) ingeleverd worden
op het podium in de school of op de tafel bij
de onderbouw. Vergeet niet de barcode in de
Schoenmaatjesfolder
online te activeren en
de verzendkosten van
de schoenendoos per
Ideal te betalen.

Oud papier
Vrijdag 9 november staat de container voor
het oud papier weer bij ons kindcentrum.
Woensdag 14 november wordt de container
weer opgehaald.
School

Welkom
Deze week kwamen Julian en Tim bij ons op
school in groep 1. Van harte welkom en veel
plezier op ons kindcentrum.
Personeel
Volgende week vrijdag (9 november) gaat juf
Melanie met zwangerschapsverlof. We wensen
haar met haar man en kinderen een goede
voorbereidingstijd en hopen half december op
goed nieuws.
Tegelijkertijd heten we juf Linda Oostenbrink
opnieuw van harte welkom. Zij komt weer
terug na de geboorte van haar dochter en zal
juf Melanie gaan vervangen in groep 3b.
Voortgangsgesprekken 19 november
(voor de groepen 1 t/m 7)
Aanmelden voor deze gesprekken is deze keer
niet (!) verplicht! De verwachtingsgesprekken
liggen relatief kort achter ons, dus u mag, als
er geen bijzonderheden zijn, rustig een keer
overslaan.
We houden voortgangsgesprekken tussen
14.30 en 19.00 uur.
Mocht u een gesprek willen, dan is de
procedure als volgt: Vanaf woensdagmiddag 7
november 16.00 uur zetten we de planning
open. U kunt zelf de tijd kiezen. Hebt u meer
dan 1 kind op school, dan is het handig om
tussen de gesprekken 10 minuten open te
laten. Het kost immers tijd om van de ene

naar de andere klas te gaan! Als u voor
meerdere kinderen wilt plannen en/of als u
krap in uw tijd zit, is het aan te bevelen om
vroegtijdig te gaan inplannen. Inplannen kan
tot vrijdag 16 november om 16.00 uur.
Daarna krijgt u een
bevestiging.
We hopen op
goede gesprekken.

(Voorlopige) Brugklasadviesgesprekken
(voor de beide groepen 8)
Op dinsdag 20 en woensdag 21 november
houden de collega’s van beide groepen 8 de
voorlopige brugklasadviesgesprekken. Ook op
de middag en vroege avond. Ook voor deze
gesprekken geldt dat u en uw kind hiervoor
via het ouderportaal worden uitgenodigd.
Vrije middag 12 november
We hebben het al een aantal keren vermeld,
(nieuwsbrief, website en schoolgids) maar het
blijkt dat nog niet iedereen op de hoogte is:
op maandagmiddag 12 november zijn alle
kinderen om 12.00 uur vrij i.v.m. een
studiemiddag van het team.
Hoofdluis
Woensdagochtend
hebben de luizenouders
de haren van de
kinderen weer gecontroleerd. We waren bíjna
hoofdluisvrij. De ouders van de desbetreffende
kinderen met hoofdluis of neten zijn inmiddels
op de hoogte gebracht. Groep 7/8 en 8 was
naar gym en wordt volgende week
gecontroleerd.
Fietsencontrole
Nu de wintertijd is ingegaan en het eerder
donker wordt, is het belangrijk dat iedereen
goed zichtbaar is op de fiets. Daarom houden
we dit jaar een fietsencontrole. Vrijwilligers
van VVN zullen dit gaan regelen. Op vrijdag 9
november worden alle fietsen van de kinderen
uit groep 3 t/m 8 gecontroleerd. Kom deze
dag dus op de fiets naar school om te kijken of
je fiets ‘winterproof’ is!
Bibliotheekouders

In ons kindcentrum besteden we dagelijks veel
aandacht aan de taalontwikkeling. Hiervoor
maken we onder andere gebruik van onze
schoolbibliotheek. Biebouders spelen hierbij
een grote en belangrijke rol. Dankzij hen is
het mogelijk dat onze leerlingen boeken
kunnen lezen uit een ruime collectie boeken.
Wij willen dit graag voort zetten en daarom
zijn we opzoek naar ouders die het team van
biebouders willen versterken op maandagmiddag van 12.30 tot 14.00 uur of op
vrijdagmorgen van 08.30 tot 10.00 uur. Er
wordt gewerkt volgens een vast rooster
waarbij biebouders om de week worden
ingepland. Ongeveer twee keer per jaar vindt
er een overleg plaats. Komt u het team van
biebouders versterken? Voor meer informatie
of opgave kunt u terecht bij de directie.

Sint Maarten
De onderbouwgroepen gaan met hun lampion
in optocht door ons kindcentrum en groep 3
gaat met de lampion naar de Altingerhof.
Groep 7/8 naar Wildlands
Groep 7/8 gaat woensdag a.s. de gewonnen
prijs (bij de Jumbowedstrijd) verzilveren. We
wensen hen heel veel plezier!
Bidders gevraagd
We zijn op zoek naar (groot-) ouders, juffen,
meesters of andere mensen die verbonden zijn
aan de Eshorst die met ons mee willen bidden.
We bidden één keer per drie weken, wanneer
de kinderen op school zijn gebracht. We
verzamelen in de hal en zoeken daarna een
ruimte in het kindcentrum. We streven er naar
rond 09.15 uur te stoppen.
Maar waarom bidden we eigenlijk voor onze
school? De christelijke opvoeding van kinderen
is natuurlijk allereerst een taak van de ouders
en opvoeders zelf. Maar ook het kindcentrum
speelt een belangrijk rol bij de ontwikkeling
van onze kinderen. Wat is het dan een groot
voorrecht dat we in een gebedsgroep mogen

en kunnen bidden voor het onderwijzend
personeel, het bestuur, de m.r, de gezinnen en
voor de kinderen zelf! Het is Jezus zelf die aan
het gezamenlijk bidden een geweldig belofte
verbindt: 'Als twee van jullie hier op aarde
eensgezind om iets vragen, wat het ook is,
dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen
laten gebeuren. Want waar twee of drie
mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in
hun midden'. (Matt. 18:19-20)
Wanneer je denkt ik vind dit ook belangrijk en
wil de groep ondersteunen dan ben je van
harte welkom! Is de drempel te hoog, omdat
je misschien niet hardop durft te bidden, je
kunt ook in stilte bidden. Ook wanneer je niet
elke keer kunt, ben je van harte welkom!
Wil je meer informatie, neem gerust contact
op met Nicoline (06-42348928) of met Sandra
(540207). Je kunt ons natuurlijk ook
aanspreken op het schoolplein.
Agenda
4 november
7 november
9 november

Kerk-kindcentrumgezinsdienst
Groep 7/8 naar Wildlands

9 november

Sint Maarten activiteiten
onderbouw en peutergroep
Fietskeuring door VVN voor
roep 3 t/m 8
Container oud papier

12-16
november

Inleveren schoenendoos actie
Edukans

9 november

Eén van onze services is het brengen en halen
van kinderen naar (sport)clubs of zwemles. De
vraag naar deze vervoersdiensten vertoont
een stijgende lijn.
We zijn dan ook dringend
op zoek naar mensen die
voor ons deze diensten
zouden kunnen doen.
Dat kan voor één of
meerdere locaties zijn.
Geïnteresseerden kunnen per mail via
kinderopvang@ckcdrenthe.nl of
telefonisch via 0592-409865 contact
opnemen.

Ander nieuws/nieuws van buiten
Minikerk
Zondag 18 november om 15:00 uur wordt er
weer een minikerk georganiseerd in de
Pauluskerk voor kinderen t/m groep 3 en hun
(groot)ouders.

Kinderopvang
Welkom bij de BSO
Een warm welkom voor Julian, we wensen je
een fijne tijd bij de BSO.

Peutergroep
Welkom Thijmen en Jennieke! We wensen
jullie een fijne tijd op ons Kindcentrum!
Op dit moment zijn we bezig met het maken
van lampionnen. Ook werken we aan de
begrippen ‘groot’ en ‘klein’.
Chauffeurs gezocht!!

SportDrenthe
SportDrenthe bestaat 50 jaar en viert feest!
Vrijdag 16 november 2018 organiseert
SportDrenthe het grootste gratis indoor sport
en bewegen festival van Nederland. Iedereen
is uitgenodigd! Kom ook en test je lenigheid,
coördinatie, snelheid, uithoudingsvermogen en
kracht in een jungle van spelletjes, sporten,

videogames, springkussens en verrassende
challenges.
Waar:
Expo Assen (voormalig TT Hal)
de Haar 11 Assen
Wanneer:
Vrijdag 16 november
14:00 –18:00 uur
Entree:
Gratis
Kijk voor meer informatie op
www.50jaar.sportdrenthe.nl

