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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Ik blijf bij je
Exodus 40: 1-38,
38, Deuteronomium 31: 1
1-8 en 34: 1-12
Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de tent van de ontmoeting
met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd in hun midden is.
Mozes beklimt nog één keer de berg Nebo. Daar sterft hij en wordt hij begraven d
door de Heer.
Het thema voor volgende week is: Zo vergeet je het niet
Jozua 1, 2: 1-24 , 3 en 4
Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door de Jordaan, de grens met het beloofde land. Er
worden twaalf stenen neergezet als blijvende herin
herinnering aan wat er gebeurd is.
Lied voor de komende periode: ‘Ere
Ere zij de Vader’ ELB 254
De Kanjertraining
De Kanjerregels gelden voor de hele school. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind
positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale
stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale
situaties en wil pestgedrag voorkomen. In alle groepen wordt de methode gebruikt.
gebruikt De regels zijn:
-We vertrouwen elkaar
-We helpen elkaar
-Niemand speelt de baas
-Niemand lacht uit
-Niemand doet zielig
De regel die voor de komende
ende week centraal staat is: ‘Niemand doet zielig’
Welkom Louise, Quinty en Kyra
Louise v/d Hoeven
oeven komt binnenkort een paar keer kijken bij de kleuters om alvast een beetje te wennen.
26 november wordt ze 4 jaar en zal ze beginnen in groep 1. Vorige week zijn Quinty en Kyra Schippers
begonnen in groep 3 en in groep 6. We wensen jullie alle drie e
een
en fijne en leerzame tijd toe bij ons op
school!
Tien minuten gesprekken
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zullen we de tien
tien-minutengesprekken van november voeren via beeldbellen. Dit zal plaatsvinden in week
48. Net als bij de vorige gesprekken kunt u zich weer opgeven via Parro. De
uitnodiging
ging zal morgen worden verstuurd. De sluitingsdatum is dinsdag 17
november. U ziet morgen in Parro tijdsvakken van 15 minuten. De gesprekken
zullen 10 minuten duren. De overige 5 minuten zullen gebr
gebruikt
uikt worden om het gesprek af te sluiten en een
nieuw gesprek op te starten. U ontvangt de uitnodiging voor het gesprek vlak voor het aangegeven
aange
tijdstip
via een link in de mail (mailadres waarop u de nieuwsbrief ontvangt).. Wilt u rond het aangegeven tijdsstip
uw mailbox in de gaten houden, zodat we de gesprekken
ken op tijd kunnen starten en het tijdsschema kunnen
aanhouden?

De was
Anne-Marie Meijer, de moeder van Olivia, heeft aangegeven de handdoekenwas voor school te willen
doen. Dit neemt ze over van Anita van Klingeren. Hartelijk dank hiervoor!
Studiedag
A.s. donderdag 12 november zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten.
Agenda
(I.v.m. de corona-maatregelen zijn alle activiteiten met volwassenen geannuleerd)
Dinsdag
10 nov: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
Donderdag 12 nov: Studiedag leerkrachten. Kinderen vrij
Woensdag 18 nov: Spel- en Boekenplan
Donderdag 19 nov: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

