Beste ouders,
We zijn van start! Het was, na zo’n lange zomervakantie, voor iedereen best weer even
wennen, maar wij zijn dit schooljaar goed van start gegaan! De kinderen hebben hun
(nieuwe) route al snel gevonden en komen al weer behoorlijk in een schoolritme.
Afgelopen week waren de startgesprekken en komende week is de informatie-avond.
Ik hoop u hier allen te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Sherida Pothoven-Worm

Schoolfotograaf
Foto Koch komt maandag 12 september 2022 de
schoolfoto’s maken. Er komen twee fotografen om
alle foto’s in één dag te maken.
Broertjes en zusjes foto
Voor de broertjes en zusjes is er gelegenheid om samen op de foto te gaan.
Mocht u kinderen hebben die niet op ons Kindcentrum zitten, maar waar u wel graag
een broertjes en zusjes foto van wil. Dan kan dit tussen 8.30u-9.30u.
Broertjes en zusjes die op ons Kindcentrum zitten zullen aan het einde van deze dag
samen op de foto gaan.
Bestellen
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet. Na ongeveer
twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart
vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen
bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere
foto’s te bestellen. U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als
u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld
opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.
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Alle kinderen op de foto
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan ervan uit dat alle
kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de
fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de
fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen
worden, ingedeeld worden bij de fotograaf. T I P van de schoolfotograaf: als uw kind
kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij
fluorescerende kleding.

Kind op maandag

5 t/m 9 september: Help!
Het thema van de week is een noodkreet die in beide verhalen
doorklinkt. Een volk dat een uitzichtloos leven heeft en een kind
zonder toekomst. De kinderen denken na over situaties waarin je
om hulp kunt vragen en ontdekken dat een roep om hulp vaak
gehoord wordt.

12 t/m 16 september: Samen met jouw
Mozes krijgt de taak om het volk Israël uit Egypte te halen. Dat is
niet niks en Mozes laat zijn bezwaren horen. Al vrij snel wordt
duidelijk dat Mozes er niet alleen voor staat. Ook de kinderen
ervaren dat ze het niet alleen hoeven te doen. Ze ontdekken dat je
samen sterker staat.
19 t/m 23 september: Moet ik naar jou luisteren?
In de verhalen van deze week zien we weer hoe macht een rol
speelt. Maar hoe laat je je macht gelden? En is er iemand waar je
naar moet luisteren, hoe machtig je zelf ook bent?
26 t/m 30 september: Hoe komen we hier uit?
Mozes gaat weer naar de farao, omdat hij de Israëlieten moet laten
gaan. Maar de farao luistert niet. Daarom stuurt God tien plagen.
Nog steeds weigert de farao te luisteren en er lijkt geen hoop te zijn
voor het volk. Deze week denken we na over moeilijke tijden en
verhalen uit Exodus.
3 t/m 10 oktober: Zijn wij vrij?
Mozes heeft de Israëlieten meegenomen de woestijn in. Zijn ze
daar echt vrij? Deze week gaan we samen met de kinderen op
zoek naar de betekenis van vrijheid in het leven van hen en de
mensen om hen heen.

Je talent is wie je bent!
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Kalender
12 september
12 september

14 september
15 september
15 september

16 september
20 september
21 september
28 september
30 september
4 oktober
4 oktober
5 oktober
5 oktober
5 oktober
7 oktober
14 oktober
14 oktober

Je talent is wie je bent!

Schoolfotograaf
Informatie avond
19.00 uur groep 1-2
20.00 uur groep 3-4
Open inloop; groep 3-8
Bloemen steken Floralia
Informatieavond
19.00 uur groep 5-6
20.00 uur groep 7-8
PCO GV dag Alle kinderen vrij
Geen BSO deze dag
Excursie groep 6; museum Nairac
Excursie groep 3A, 3B; Paleis het Loo
Groep onder de loep; groep 3A
Oudermail
Dierendag
MR-vergadering
Start Kinderboekenweek
Open inloop; groep 3-8
Hart voor school; groep 1-2a
Berghjournaal
Open inloop; groep 1-2
Groep onder de loep; groep 1-2A

