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Ontwikkelingen op ICT-gebied.
Sinds enkele weken beschikken we over een
nieuw professioneel wifi-netwerk. Dit was
nodig om met de nieuwe chromebooks aan
de slag te kunnen. Een chromebook is een
soort laptop die flexibel is in te zetten, maar
beschikt niet over een harde schijf. Alle
leerlingen van de groepen 3 tot en met 8
hebben daarom een google account
gekregen. Dit geeft de mogelijkheid om
documenten in de cloud op te slaan.
Momenteel worden de chromebooks
ingezet in de groepen 3 t/m 8, naast de
vaste computers. Naast de chromebooks
krijgen we straks ook nog de beschikking
over enkele i-pads. Deze zullen we vooral
gebruiken in de groepen 1-2.
Via klasbord zult u misschien al wel
informatie hebben doorgekregen over het
werken met de chromebooks. Onze eerste
ervaringen zijn positief. De leerlingen
enthousiast.

had hij vier vrienden die voor hem zorgden en
die hem op een dag bij Jezus brachten. En wat
er dan gebeurt ? Kom je ook (weer) luisteren,
zingen én knutselen ?!
Je bent van harte welkom op dinsdagmiddag
18 oktober van 15.30-17.00 uur in De Rank,
Pr. Margrietstr.50a, Hooge Zwaluwe.
Wil je uit school meerijden naar De Rank en/of
na afloop naar huis/BSO worden gebracht ?
Dat kan! Geef het even door aan Addie de Laat
(tel. 0168-482104).
Leiding en meer informatie: Petra van Dijk.
tel. 076-5931030 en Mathilde de Man tel.
0168-484460
Tot ziens!

Kinderclub voor kinderen uit groep 4 t/m
7
Vrijdagavond een leuke start van het weekend
bij de kinderclub! Je bent van harte welkom
op vrijdag 21 oktober van 18.30 -19.45 uur in
De Rank, Pr. Margrietstr.50a, Hooge Zwaluwe.
We gaan gezellig knutselen maar wat , dat is
nog een verrassing. Waar zou het Bijbelverhaal
deze keer over gaan ? We hopen dat jij ook
weer komt! Leiding en meer informatie:
Liesbeth v.d. Hout (tel. 0168-484530) en Diana
v.d Heuvel.(0168-484472). Tot vrijdag!

4you! Open jeugd avond voor groep 8
(t/m 15 jaar).

Lijstertjes -club voor kinderen uit groep 1
t/m 3
Luisteren naar een verhaal uit de bijbel, een
bijpassend liedje zingen en iets moois daarbij
knutselen, dát is in het kort wat we doen bij de
Lijstertjes. Alle kinderen van groep 1 t/m 3 zijn
weer van harte welkom! Het Bijbelverhaal gaat
deze keer over een man die niet kon lopen. Er
zat geen beweging in zijn benen! Maar gelukkig

Op zaterdagavond 22 oktober is er een leuke
activiteit voor de kinderen van groep 8. De
leiding van 4you organiseert dan weer een
toffe avond voor de jeugd! Deze wordt
gehouden in De Rank , Pr. Margrietstr.50a,
Hooge Zwaluwe en begint om 19.00 uur. Het is
een buitenactiviteit dus kleed je daarop! De
leiding denkt dat het in de soep gaat lopen
maar wat dat te betekenen heeft? Kom ook
en doe mee! Deelname kost 2 euro incl.
drinken en een snack. Tot zaterdag! Leiding en
info.: Ellen, Eric, Jasper, Johan, Joost, Liesbeth,
Luuk, Mario, Nelleke Otte tel. 0168-48267.
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Vrijdag 4 november 2016 verschijnt
Schitter(bl)ingetje nummer 4 van het
schooljaar 2016-2017.
Woensdag 19 oktober komt de
schoolfotograaf.
Vrijdag 21 oktober start de
herfstvakantie om 12.00 uur voor alle
leerlingen.
Herfstvakantie van 24 oktober tot en
met 28 oktober.
Controle hoofdluis woensdag 2
november.
Vanaf woensdag 9 november worden
de bestelde kinderpostzegels
afgeleverd.

