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voor de vreugde
die ik zo vaak beleef.
Maar Heer,
als ik verdriet ken
of veel pijn,
als ik gemis ken
om hen die niet meer zijn,
dan is het moeilijk Heer
om U te danken.
Juist dan wil ik U danken,
voor de kleine dingen
die U telkens geeft.
Dat ik als kind van U
op deze aarde leef,
dat elke dag opnieuw
Uw liefde mij omringt.

Agenda

Ik wil U danken
Het is niet moeilijk, Heer
om U te danken
voor al Uw zegeningen,
voor ieder vriendelijk woord
voor hen die mij omringen,
voor een lied dat mij bekoort.
Het is niet moeilijk, Heer
om U te danken
voor het goede
dat U in mijn leven geeft,

Juist dan wil ik U danken,
voor het brood
dat ik mocht eten.
Dat u daag,lijks voor mij zorgt,
dat al mijn zorgen
en mijn tegenslagen
door U begrepen wordt.

Terugblik
Op de dag van de leerkracht hebben de juffen en
meesters hun verjaardag gevierd. Hartelijk dank
voor de leuke attenties.

De kinderboekenweek ging over het
thema: ‘Bibbers’.
De kleurwedstrijd
is gewonnen door
Aldrik uit groep 1,
Esmeé uit groep 2,
Evi uit groep 3 en Nathalia uit groep 4. Vrijdagmiddag voor de vakantie was de voorleeswedstrijd. Aan het einde van deze middag is duidelijk
geworden dat Daniëlle uit groep 8 onze school
gaat vertegenwoordigen in de volgende ronde.

Dankdag: ‘Blij verrast’
Woensdag 1 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Het thema van de dienst is ‘ Blij
verrast’. Wanneer werd u voor het laatst blij verrast? Blijde verrassingen leiden bijna automatisch
tot een dankbaar hart. We mogen ook blij verrast
worden door wat God ons geeft en Hem hiervoor
danken. Tijdens de dienst zal de dominee stilstaan bij de geschiedenis van Filippus en
de kamerheer. Ook
zij werden door Gods
leiding blij verrast.
Dankdag valt in dezelfde week als de
herdenking van 500 jaar Reformatie; op 31 oktober 1517 bevestigde Luther de 95 stellingen op de
kerkdeur van de slotkapel in Wittenberg. Ook
voor deze belangrijke gebeurtenis is aandacht tijdens de dienst. U bent allen van harte uitgenodigd om de dienst bij te wonen. De dienst begint
om 10.30 uur. Na afloop van de dienst zullen de
kinderen fruitbakjes bij de oudere mensen van
Zijderveld brengen. De collecte is bestemd voor
de Winterhulp van Stichting Kom over en Help.
https://www.komoverenhelp.nl/wintercampagne/

Er is tijdens de dienst oppas voor de allerkleinsten in kerkelijk centrum ‘De Oude School’.

Vragenlijst Sociale Veiligheid
Deze week krijgt u via de mail een uitnodiging van
WMK om voor de school de vragenlijst Sociale
Veiligheid in te vullen. Door middel van
deze vragenlijst willen wij inzicht krijgen
in de sociale veiligheid van uw kinderen
op school. Met behulp van de Kanjertraining leren wij de kinderen hoe ze op een positieve manier met elkaar om kunnen gaan, hoe ze samen
kunnen werken en hoe ze om kunnen gaan met
pestgedrag. Dit alles ter preventie, hoe de kinderen er daadwerkelijk in de praktijk mee omgaan is niet altijd inzichtelijk. U, als ouder/verzorger, kan door middel van deze vragenlijst ons meer inzicht geven. Wij zouden het fijn
vinden wanneer zoveel mogelijk ouders/verzorgers deze vragenlijst invullen.

Mededelingen
Blokfluitles
Vanaf komende donderdag wordt er weer blokfluitles
gegeven door Marilou Krouwel. De lessen zijn van
15.15 uur tot 16.00 uur. De lessenserie wordt op 22
februari afgesloten met een presentatie waarbij de
fans van de leerlingen welkom zijn. Wilt u uw kind nog
aanmelden dan kan dit bij Marilou Krouwel (0347351168). Voor informatie verwijs ik u naar haar website -> www.mariloukrouwel.nl

1 oktober telling
Ieder schooljaar wordt op 1 oktober het aantal
leerlingen geteld. Deze telling bepaalt de hoeveelheid geld die de overheid het volgende
schooljaar beschikbaar stelt. De overheid werkt
op dit gebied eigenlijk heel eenvoudig; voor elke
leerling krijgt de school een x bedrag. Van dit bedrag worden de leerkrachten, de leermiddelen,
enz. betaald. Dit schooljaar werden er op 1 oktober 92 leerlingen geteld.
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nemen. In de hal zult u door middel van een LSD
scherm op de hoogte gehouden worden over de
opbrengst. Laat de zon maar gaan schijnen.

Gespreksavond welbevinden
Dinsdag 31 oktober en donderdag 2 november
zijn de gespreksavonden over het welbevinden
van uw kind. U krijgt tijdens dit gesprek van de
leerkracht informatie over het welbevinden van
uw kind vanuit de klas, de kindgesprekken en de
Kanvas. Wij horen graag van
u hoe het met uw kind thuis
gaat. Vandaag heeft uw kind
een formulier ten behoeve
van het welbevindengesprek
mee naar huis gekregen. Wilt
u dit formulier invullen en uiterlijk vrijdag weer mee naar
school geven?
Vandaag krijgt u via het Ouderportaal een uitnodiging om een gesprek in te plannen. U kunt dan
zelf aangeven welke tijd u schikt.
Wanneer u een gesprek wil met juf Marijke (RT)
of de directie, kunt u dit via de mail aangeven.
Juf Marijke RT@cnsheredium.nl
Directie directie@cnsheredium.nl
Personeel
Juf Annemarie heeft van de arts te horen gekregen dat ze voorlopig haar knie niet mag belasten.
Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer ze
op school zal starten. Tot aan de kerstvakantie
staat juf Rianne en meester Stefan voor groep
5/6.
Zonnepanelen
In de herfstvakantie zijn er zonnepanelen op het
dak geplaatst. Een groot deel van het witte dak is
nu bedekt met deze panelen. Komende weken zal
de aansluiting in de meterkast geregeld worden
en kunnen we de zonnepanelen in gebruik gaan

BSO
Het is het voornemen om na de Kerstvakantie in
ieder geval te starten met de BSO op de dinsdagmiddag.
Zending
Voor de herfstvakantie is er €218,24 aan zendingsgeld opgehaald.
Super gedaan!
Dit geld is onder andere
bestemd voor ons sponsorkind Chrobel Dabeleke Dabelek. De komende periode zal in verband met de schoenendoosactie een deel van
de het geld bestemd zijn
voor stichting Hope &
Serve.
Kanjerweek
Week 46 hebben wij de Kanjerweek genoemd.
Deze week mogen ouders een Kanjerles in de
groep bijwonen. Verdere informatie over deze
Kanjerweek volgt volgende week via het
Ouderportaal.

Schoenendozen
Dit schooljaar willen wij ons opnieuw inzetten
voor kinderen in Roemenië. Dit doen we door
‘schoenendozen’ te vullen voor Stichting Ho-

pe&Serve. Zij zullen deze schoenendozen zelf
naar Roemenië brengen en een verslag presenteren aan de kinderen. Vrijdag 3 november krijgen
de kinderen informatie mee naar huis.

Agenda
Vrijdag 27 oktober
Maandag 30 oktober
Dinsdag 31 oktober
Woensdag 1 november
Donderdag 2 november
Vrijdag 3 november
Maandag 6 november
Donderdag 9 november
Vrijdag 10 november
Maandag 13 – vrijdag 17 november
Vrijdag 17 november
Dinsdag 21 november

Verkeersmorgen, juf Annemarie jarig
MR vergadering
Schoolondersteuningsteam / Welbevindengesprekken
Dankdag 10.30 uur
Welbevindengesprekken
Informatie Hope&Serve schoenendoos
Inloop ouders 15.00 uur – 15.45 uur
Burgermeesterontbijt groep 56
Kunst Centraal groep 78 Kunstuitleen
Kanjerweek
Lootjes trekken
Museumbezoek groep 56 en 78 Rembrandt in Zwart Wit

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

