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Op tijd naar school, maar niet te vroeg!
Het is erg fijn als onze
leerlingen op tijd op school
zijn, dan kunnen we op tijd
beginnen met de lessen.
Op het plein is ’s morgens
vanaf 8.20 uur toezicht
door een leerkracht. Om 8.25 uur gaat de eerste
bel en mogen de kinderen naar binnen toe. Om
8.30 uur gaat de tweede bel en starten de
lessen.
’s Middags is er vanaf 13.05 uur toezicht op het
plein, mogen de kinderen om 13.10 uur naar
binnen en starten de lessen om 13.15 uur.
Op tijd is belangrijk, maar niet te vroeg. We zien
regelmatig kinderen erg vroeg (soms wel een
half uur voor de school begint) al op het plein
zijn. Stuurt u daarom uw kind pas naar school
zodat ze er ongeveer 10 minuten voor aanvang
van de les zijn. Dat is ruim op tijd en ook is er
dan toezicht op het plein.

Mededeling van de ouderraad

Ook zijn we dringend op zoek naar hulp voor
het oud-papier. Het gaat maar om 1 zaterdag
in het jaar een paar uurtjes helpen!!
Opgeven kan bij Esther -->
estherdendunnen@hetnet.nl
De ouderraad heeft sinds vorig schooljaar ook
een facebookpagina. Het is zeker de moeite
waard om deze pagina eens te bezoeken.
De pagina is te bereiken via onderstaande link:
https://www.facebook.com/profile.php?id=10
0011496127848&fref=ts

Lijstertjes-club voor groep 1 t/m 3
Alle kinderen van groep 1 t/m 3 zijn weer van
harte welkom bij de Lijstertjes-club. Deze
wordt gehouden op dinsdag 15 november van
15.30 - 17.00 uur in De Rank, Pr.
Margrietstr.50a, Hooge Zwaluwe. Bij de
Lijstertjes gaat het Bijbelverhaal deze keer
over de blinde Bartimeüs. We zingen er een
leuk liedje bij en natuurlijk gaan we iets moois
knutselen. Komen jullie ook (weer) ? Uit
school kan je meerijden naar de Rank. Dit
graag doorgeven aan Sita Otte (tel. 0168482671 / l.otte@kpnplanet.nl). Na afloop is
het mogelijk dat we de kinderen naar huis/
BSO brengen. Dit ook graag van tevoren
doorgeven! Leiding en meer info.: Petra van
Dijk (tel. 076-5931030) en Mathilde de Man
(tel. 0168-484460). WELKOM!

Kinderclub voor groep 4 t/m groep 7.
Wij als ouderraad vinden het erg fijn dat door
zoveel ouders de automatische machtiging is
ingevuld. Omstreeks 7 november wordt de
ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017
afgeschreven.

Op vrijdagavond 18 november zijn alle
kinderen van groep 4 t/m 7 van harte welkom
in De Rank (adres zie boven). Een leuke start
van het weekend begint met de kinderclub!
We beginnen om 18.30 uur en rond 19.45 uur
is het afgelopen. Danken, dat is het thema
deze keer! Danken ? waarvoor ? In de kerk
houden we dankdag voor gewas en arbeid: we

danken de Here God voor alles wat Hij ons
geeft. De boer zaait en zorgt voor de plantjes en
als alles goed is, dan haalt hij de oogst van het
land. Maar Wie laat de plantjes groeien ? De
Here God! en daar willen we Hem voor danken.
En natuurlijk zijn er nog veel meer dingen om
voor te danken! Bedenk je zelf alvast iets ? Het
volk Israël viert ook een dankfeest. Hoe dat ging
hoor je ook op de kinderclub! We maken weer
een mooie verwerking en zingen een danklied.
Natuurlijk hopen we dat jij er ook (weer)
bent! Tot vrijdag 18 november!
Leiding en meer info.: Liesbeth v.d. Hout (tel.
0168-484530) en Diana v.d Heuvel (tel. 0168484472).
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Vrijdag 18 november 2016 verschijnt
Schitter(bl)ingetje nummer 5 van het
schooljaar 2016-2017.
Vanaf woensdag 9 november worden
de bestelde kinderpostzegels
afgeleverd.
In de week van 21 november t/m 24
november staan de ouderavonden
gepland, een uitnodiging volgt.
Op vrijdag 25 november krijgen de
kinderen hun eerste rapport mee naar
huis.

