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Voorwoord
Geluksmoment
Een kinderhand in die van jou
Horen zeggen: ‘Deze bloemen zijn voor jou!
Ik heb ze zelf voor je geplukt, ik vind je zo lief’
Dát vleugje warmte
onverwacht gegeven

Kind op Maandag
Week 44 ■ 30/10 - 03/11
In je dromen!
Genesis 37: 1-36 en Genesis 39: 1-6
Jozef droomt over zichzelf en zijn broers: Hij ziet hoe ze allemaal voor hem
buigen. Maar de werkelijkheid is een nachtmerrie, als Jozef in een put
gegooid wordt en als slaaf verkocht naar Egypte. Daar komt hij terecht in het
huis van Potifar.
Week 45 ■ 06/11 - 10/11
Leg uit!
Genesis 39: 7-23, Genesis 40: 1-23 en Genesis 41: 1-8
Jozef heeft iets uit te leggen, als de vrouw van Potifar hem beschuldigt van
erge dingen. In de gevangenis legt hij de dromen van de schenker en de
bakker uit, later blijkt dat er niemand is die de dromen van de farao kan
uitleggen. Zou de schenker nog aan Jozef terugdenken?

Pagina 1 van 3

Lied van de maand
Het lied van de maand november is: ELB 453
Zending
De opbrengst van de afgelopen periode is:
€ 55,00 en 18 Gele Collectemunten en 35 groene collectemunten.
Gisteren heeft de Dankdagcollecte € 300.00 opgebracht.
Dit bedrag is geheel bestemd voor Dorcas.
Iedereen bedankt voor de bijdrage!
Contactavonden
Niet vergeten: de contactavonden zijn gepland op
dinsdag 7 en donderdag 9 november a.s..
Als u iets eerder komt dan op de aangegeven tijd, kunt u
eerst nog even werk van uw kind bekijken..
Schoonmaakavond
Vele handen maken een schone school!
Op maandag 13 november a.s. staat de eerstvolgende schoonmaakavond
gepland van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur.
In de schoolgidsbijlage op pagina 22 kunt u zien op welke avond u bent
ingedeeld.
We zien u graag om 19.00 uur met een emmer en doekjes.
Wij zorgen natuurlijk voor voldoende koffie, thee en koekjes!
Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt staat voor de deur!
Nog een paar dagen en dan begint de 15e editie van het Nationaal
Schoolontbijt! De bijna 3.000 scholen en ruim 550.000 kinderen kijken ernaar
uit, net als wij.
Bij deze Arktualiteiten sturen we u een nieuwsbrief met informatie over dit
gezonde en leerzame ontbijtfeest op onze school.
Zien lezen, doet lezen!
Kinderen die aangemoedigd worden om te lezen
en die ouders hebben die veel voorlezen, maken
meer 'leeskilometers'. Daardoor worden ze beter in
lezen en lezen ze met meer plezier.
Wil je je kind daarbij helpen? Besteed dan elke dag
aandacht aan lezen en voorlezen, praat samen over de boeken die je kind
leest. Boeken horen bij het dagelijks leven: laat zien dat je zelf leest en ga
samen naar de bibliotheek of boekhandel.
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Klik op http://www.debibliotheekopschool.nl/hoe.html en vind tips over leuke
boeken, leescampagnes, voorlezen en andere interessante sites.
Met vriendelijke groet,
Leesconsulent ZINiN Bibliotheek
Tot slot:
Hoop
Hoop doet leven!
Hoop geeft inspiratie
zonder hoop
Is er geen verwachting
mét hoop
leef je ‘in verwachting’
van toekomstdat jij zo leven mag!

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Hans Huisinga
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