Nieuwsbrief 3
8 oktober 2018

Kom erbij!
Wat een prachtig thema heeft de Kinderboekenweek dit jaar: Kom erbij! Natuurlijk zijn we op school
meteen mee aan de slag gegaan. Bij de opening van de Kinderboekenweek hebben we gekeken naar
een grappig toneelstukje over een beer, varkentje en haas (gespeeld door juf Marieke, meester Henk
Jan en juf Bertine) die een feestje vierden met een heerlijke taart.
Verder gaan de meesters en juffen en meesters in andere groepen voorlezen, wordt er een
prachtige vriendschapsslinger door de school gemaakt en mogen de kinderen bijvoorbeeld hun
lievelingsboek over vriendschap meenemen. Leuke weken waarin we mogen leren over vriendschap
en waarin kinderboeken de hoofdrol spelen, geniet ervan!
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Kind op Maandag
De komende twee weken gaan we verder luisteren naar de verhalen van Mozes en het volk Israël.
God wil het volk graag de weg wijzen, dat doet Hij door voor het volk uit te gaan. Maar God doet
meer, Hij geeft het volk Israël tien regels mee. Niet om de mensen de les te lezen, maar juist om de
weg te wijzen! Ook voor ons leven zijn de tien geboden een prachtige richtingwijzer.
Week 41: 8 t/m 12 oktober 2018
De berg van God, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20: 1-17
Twee stenen tafelen, Exodus 31: 18
Week 42: 15 t/m 19 oktober 2018
Het gouden kalf, Exodus 32: 1-6
Mozes komt terug, Exodus 32:7-20
Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34

Regel van de maand
De regel van oktober is: Hand in hand oké, slaan, schoppen, duwen, daar doen wij niet aan mee!
Op school gaan we de komende maand extra aandacht aan deze schoolregel besteden door de regel
te oefenen en er extra op toe te zien.
Bij het spelen op het schoolplein hoort het er natuurlijk bij dat kinderen elkaar aanraken, geen
probleem natuurlijk! Maar wanneer de ander het niet leuk vindt of er geslagen, geschopt of
hardhandig geduwd wordt, wordt er een grens overschreden. Slaan, schoppen en duwen hoort niet
bij spelen en het is ook niet de manier om je problemen op te lossen. In de klas en op het plein
praten we hier met de kinderen over en proberen we andere manieren te bedenken om problemen
op te lossen. Doet u mee door er ook thuis eens over door te praten?
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Schoolbiebactie Bruna
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te
breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe
meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie:





U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Brunawinkel en levert de kassabon in op school.
Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij
een Brunawinkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
De school mag t/m 18 november 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna winkel op.

Bag 2 School (herinnering)
Wij doen als Oranjeschool mee aan de actie Bag 2 School. Bag 2 School zamelt via basisscholen en
verenigingen kleding in. De basisschool ontvangt voor elke kilo kleding een bedrag van € 0,30, een
bedrag dat mooi op kan lopen! De ingezamelde kleding wordt door Bag 2 School doorverkocht. 80%
van de kleding komt uiteindelijk terecht in Oost-Europa, Afrika, Zuid-Amerika en Azië en 20% van de
kleding wordt gerecycled. Een mooi initiatief met aandacht voor mensen in armoede en een
antwoord op het afvalprobleem. Bovendien kan het onszelf een mooi bedrag opleveren.
Woensdag 17 oktober komt Bag 2 School de door ons ingezamelde kledingzakken halen, de zakken
kunnen vanaf vandaag t/m dinsdag 16 oktober op school ingeleverd worden.
De opbrengst van de kledingactie wordt gebruikt voor het kamp van groep 8, vanaf dit schooljaar
gaan we met groep namelijk op kamp naar Ameland. Om de kosten van het kamp zo laag mogelijk te
houden gaan we de opbrengsten Bag 2 School gebruiken. Alvast bedankt voor het helpen!
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Speurtocht Oudercontactavond
Tijdens de oudercontactavond hebben de kinderen een spannende speurtocht met allerlei leuke
spelletjes gedaan. Bij elk spel kon een letter verdiend worden en van deze letters moest een zin
gepuzzeld worden. De oplossing was: Klaar voor de start!
Tess Bokhove uit groep 6a heeft dat goed geraden en daarmee een bon gewonnen, waarmee ze een
heerlijke appeltaart kan halen! Tess gefeliciteerd!

Agenda
8 t/m 16 oktober
22 t/m 26 oktober
29 oktober

Inleveren zakken Bag 2 School
Herfstvakantie
Volgende nieuwsbrief
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