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Balie 
Onze conciërge en administratieve kracht hebben een nieuwe werkplek gekregen. U treft 

juf Yvonne en juf Henny vanaf heden achter de balie bij de rode deur, dit is tevens de 

ingang voor onze opvangafdeling.  

Moet u even wachten? Dat kan hier ook, er staat een bankje voor u klaar.  

Lampionnen-inloop 

Donderdag 10 november houden wij weer een 

lampionnen-inloop. We puzzelen nog even over een 

goede route maar tussen 16.30 en 17.30 uur bent u 

allen van harte welkom om de mooiste lampions te 

spotten! 

Tevredenheidsonderzoeken 

Elk jaar houden wij een onderzoek naar het welbevinden 

van de kinderen in de groepen 6, 7 en 8. Dit schooljaar is er 

ook een oudertevredenheidsonderzoek. U kunt deze 

komende maand verwachten. Het onderzoek bij ouders 

wordt kindcentrumbreed uitgezet. Het onderzoek is anoniem 

en wij hopen hiermee onze kwaliteit te verbeteren. Van 

harte aanbevolen! 
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Kerstmarkt  
Een oplettende ouder maakte ons attent op de foutieve datum van de 

kerstmarkt. Dit moet zijn: donderdag 15 december van 15.30 – 16.30. 

We sluiten dan ons Jeeloproject af.  

Godsdienstige vorming 

Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De 

Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen geschreven 

in eigentijdse, kindgerichte taal. Het Bijbelverhaal bij de kleuters is 

het vervolg op het verhaal van vorige week: Jozef regeert over 

Egypte. Daar in Egypte, moet Jozef werken in het paleis van de 

farao, de Egyptische koning. Doordat de vrouw van de farao niet 

blij is met Jozef, komt hij in de gevangenis terecht. Daar heeft hij 

dromen en kan hij ook dromen uitleggen. Dit onthouden ander 

gevangenen zoals de schenker en de bakker. Als de farao 's nachts 

enge, vreemde dromen krijgt kan niemand die uitleggen. Totdat de schenker en de 

bakker aan de farao vertellen over Jozef die dat wel kan. Hierdoor wordt Jozef de 

onderkoning en buigen uiteindelijk ook zijn broers voor hem in het stof. 

 

Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 

Maandag. 

Deze week: Wat nu? Mozes blijft lang mop de berg om met God te 

praten. De Israëlieten  twijfelen of hij nog terugkomt en vragen Aäron 

om een gouden kalf te maken, dat ze kunnen aanbidden als een god. 

Als Mozes terugkomt ziet hij het volk om een gouden kalf heen 

dansen. Hij wordt woedend en gooit de stenen tafelen kapot. God 

zegt dat hij nieuwe stenen platen mee de berg op mag nemen zodat het verbond 

vernieuwd kan worden. Bijbel: Exodus 32: 1-20 en Exodus 34. 

 

Positive Behaviour Support 

Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. Voor 

lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van hen 

verwacht wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen en 

wordt goed gedrag aangeleerd. 

Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal. 

De regel van deze week is: loop rustig door de school. 

We hebben het dan over de volgende stappen:  

- loop rustig 

- praat zachtjes 

- geef elkaar de ruimte 

- houd de deur voor elkaar open 

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

Oudergesprekken 

De oudergesprekken staan gepland in de week van 14 november. 

Vrijdag 4 november wordt om 12 uur de intekening hiervoor 

opengezet. We verwachten ook de kinderen vanaf groep 4 bij 

deze gesprekken.  
Voor de groepen 1/2c, 3a en 3/4b zijn er op een ander moment 

oudergesprekken. U ontvangt hierover bericht van de leerkracht.  
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