Bijbel verhalen
Week 44
Thema:
Verhalen:

30 oktober-3 november
“De ontmoeting”
Genesis 31:22-55 Verbond Jakob/Laban
Genesis 32:1-32 Jakob bang voor Esau
Genesis 33:1-20 Jakob en Esau verzoend
Genesis 35:9-20 Jakob weer in Betel

Week 45
Thema:
Verhalen:

6 november-10 november
“Als alles anders loopt”
Genesis 37:1-36 Jozef
Genesis 39:1-20 Jozef bij Potifar
Genesis 39:21-23 + Genesis 40:1-23 Jozef in de gevangenis

Week 46
Thema:
Verhalen:

13 november-17 november
“Gekend worden”
Genesis 41:1-57 Jozef onderkoning
Genesis 42:1-38 Eerste reis Jozefs broers
Genesis 43:1-34 + Genesis 44 1-34 Tweede reis Jozefs broers

Week 47
Thema:
Verhalen:

20 november-24 november
“Een goed plan”
Genesis 45:1-28 Ik ben Jozef
Genesis 46:1-27 Jakob naar Egypte
Genesis 48+49 Samenvatting

Week 48
Thema:
Verhalen:

27 november-1 december
“De weg terug”
Ruth 1:1-22 Ruth
Ruth 2 en 3 Ruth en Boaz
Ruth 4 Een goed einde

Lied:

Zendingsgeld
We gaan dit schooljaar een zendingsproject steunen op Sri Lanka. Afgelopen
week hebben wij Wim en Diny Kramer uit Hoogeveen op bezoek gehad. Zij
reizen ieder jaar naar Sri Lanka om daar hulp te bieden aan de allerarmsten. Al
het geld wat zij inzamelen wordt direct besteed aan de inwoners daar. Zij
hebben ons laten zien aan de hand van beeldmateriaal hoe mensen daar leven.
Wij willen als school en leerlingen graag dit project ondersteunen.
Voor meer informatie check: www.srilankahulp.nl
Wilt u er aan denken dat er iedere maandagochtend een zendingsbusje
klaarstaat in de klas om geld op te halen. Voor ons een klein gebaar, maar met
een grote impact voor de bewoners daar.

Data
Onderstaande data zijn ook bijgewerkt op de site.
Vrijdag 3 november
Maandag 7 november
Woensdag 15 november
Donderdag 16 november
Maandag 20 november
Dinsdag 21 november
Woensdag 22 november
Dinsdag 28 november

Kleuters vrijdag/Peuterochtend
Koffieochtend groep 3
Directieberaad VCPOZD (Bert afwezig)
Koffie-uurtje
Koffieochtend groep 4/5
Contactavond 10 min. gesprekken
Contactavond 10 min. Gesprekken
Koffieochtend groep 6
Koffieochtend groep 7/8
Studiemiddag (leerlingen vrij)

KOFFIE-uurtje
Vanaf 15 november wil ik iedere maand starten met een koffie-uurtje. Op deze momenten bent u als
ouder van harte welkom om met mij een kop koffie of thee te drinken. Graag wil ik tijdens deze
gespreksmomenten met u praten over de school. Meedenken over het huidige reilen en zeilen en
over de toekomst. Het uurtje is van 8:45 – 9:45.
Voor individuele onderwerpen wil ik u vooral vragen om dit persoonlijk met mij te bespreken en
daarvoor ben ik beschikbaar op mijn directiedagen dinsdag, woensdag en donderdag.
Dit zijn de eerstkomende data:
Woensdag 15 november
Donderdag 14 december

Luizen
Voor de herfstvakantie heb ik u geïnformeerd dat er luizen zijn op school. Helaas, hebben we na de
vakantie geconstateerd dat ze nog niet weg zijn. Met name in de onderbouw zijn ze nog aanwezig.
We willen u met klem vragen om uw zoon/dochter goed te controleren. En zo nodig maatregelen te
treffen.

Personeel
*Voor de vakantie hebben wij afscheid genomen van Juf Otten. Juf Otten was erg verrast door de
georganiseerde festiviteiten. Ze kijkt terug op een mooi afscheidsfeest, waarin heel wat
herinneringen zijn besproken over al die jaren die ze hier op school geweest is als ouder en
leerkracht.
*Juf Bijker is geopereerd aan een macula gat in haar netvlies. Gelukkig is de operatie goed gegaan en
moet Juf Bijker vooral rust houden. Hierbij mag ze alleen maar naar beneden kijken. Behoorlijk
intensief en vermoeiend. De herstel periode van Juf Bijker zal zo’n 4 weken duren. Hopelijk kan ze
daarna weer aan de slag op school.
Haar adres is: Veldkamp 15, 7931 TL, Fluitenberg. Voor als u een kaartje wil sturen.

Oudercontactavond
Maandag 20 november en dinsdag 21 november zijn er weer 10-minuten gesprekken. U wordt
hiervoor ingeroosterd. Mocht u al weten dat u een avond niet beschikbaar bent geeft u dit dan voor
7 november aan de groepsleerkracht door. Dan zullen we proberen er zoveel mogelijk rekening mee
te houden.

Actie schoenendoos
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de actie schoenendoos. De schoenendozen worden op school
mooi geschilderd of beplakt en de bedoeling is dat deze gevuld worden door de kinderen. In de
folder staat de omschrijving van de actie. De bedoeling is dat de schoenendoos weer retour gaat naar
school. Wij verzamelen de schoenendozen op de tafel in de hal. De schoenendozen kunnen
ingeleverd worden tot vrijdag 10 november.

Leerlingenraad
Donderdag 2 november zijn we weer gestart met de leerlingenraad. We
hebben met elkaar de reglementen doorgenomen. We zijn druk bezig
geweest met hoe de ideale school er uitziet. En hoe de Akker eruit ziet over
10 jaar.
De volgende vergadering is op 12 december en deze wordt ook geleid door
de leerlingen zelf.
Het is mooi om te zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor de school en
de andere leerlingen.

Schoolfruit
Vanaf 13 november tot en met 20 april krijgt onze school weer schoolfruit.
In het kader van de ‘GEZONDE SCHOOL’ hechten wij veel waarde aan
gezonde voeding. Dit voor een gezond lichaam en gezonde geest.
De leerlingen krijgen het fruit aangeboden op de dinsdag, woensdag en
donderdag. Op maandag en vrijdag moet er zelf fruit meegebracht worden.
Voor meer informatie kijk op www.euschoolfruit.nl. Hier staan ook tips
voor gezonde traktaties.

Typecursus
Wij willen de ruimte geven om op school met de
laptop mee te doen met onderstaande
typecursus. Het zal plaatsvinden op de
maandagmiddag na schooltijd van 15:15-16:30.
Bij voldoende aanmeldingen kunnen wij starten.
Graag uiterlijk 8 november de opgave!

