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KALENDER
Gefeliciteerd:
Sinterklaas
04-11
Sandra (TSO)
Het is nog een GROOT geheim voor
15-11
Sjaak Batenburg
de kinderen van onze onderbouw,
17-11
Cara Otterman
maar op maandag 5 december zal
25-11
Yvette (TSO)
Sinterklaas met zijn Pieten onze
22-11
Marsha (BSO)
school bezoeken. Om ongeveer
26-11
Gerda Louwerens
kwart voor negen zullen alle kinderen de Sint en Pieten
02-11
08-11
17-11
22-11
28-11 en 1-12
05-12

Dankdag
Informatieavond IKC 19.30
uur tot 21.00 uur
Leerlingenraad
Administratiemiddag, alle
leerlingen zijn vrij
Oudergesprekken
Sinterklaasviering

BZT-muziekshow
Met een mooie derde plaats is ons avontuur bij de BZT
muziekshow afgerond. We kijken terug op een zeer
geslaagde, bijzondere dag! We bedanken iedereen die
hier op één of andere wijze aan heeft meegeholpen.
Als verrassing kregen we een heerlijke taart van groep
7, dank jullie wel!

Reminder: Informatie- en inputavond IKC
We nodigen u uit op dinsdagavond 8 november van
19.30 uur-21.00 uur bij ons op school. We zien uit naar
uw komst!

Nieuws van de Ouderraad
Wist u dat:
* de opbrengst van Bag2School geweldig was!!! Er is
1.775 kilo ingezameld en dat is een bedrag van
€ 532,50!! De volgende Bag2School zal weer in de
maand april plaatsvinden!

buiten op het plein (aan de van der Palmstraat) welkom
heten en toezingen. U bent hierbij van harte welkom!
T.z.t wordt u geïnformeerd over het ‘schoen zetten’.

Tijdig verlof aanvragen
Regelmatig wordt verlof te laat aangevraagd . In
principe geldt dat u verlof voor kinderen vanaf vijf jaar
tenminste 6 weken van tevoren moet aanvragen bij de
directeur van de school. Op school zijn hiervoor de
formulieren aanwezig. U kunt dit formulier opvragen
bij dhr. Piet Dijkstra, die het extra verlof van de hele
school regelt. In de schoolgids staan alle regels m.b.t.
(on)geoorloofd verlof.

Nieuwe leerlingen
We heten Stijn van den
Heuvel (1E), Manuel Drakos (1E) en Markos Drakos
(4A), Kim van Ree (3C) en Tobias van Boheemen (1E) en
hun ouders van harte welkom en wensen hen een fijne
tijd bij ons op school toe.

Nieuws van PSZ Het Koningskind
Afgelopen maand hebben we gewerkt aan het thema
“Familie”, met als afsluiting een zeer geslaagde en druk
bezochte opa en oma dag.
Er werd voorgelezen door de opa’s en oma’s, fruit
gegeten met elkaar (gesponsord door de
Fruitheerlijkheid) en liedjes gezongen.
Komende maand werken we aan het thema “herfst”.
Wat gebeurt er met de blaadjes van de bomen, welke
kleuren krijgen de blaadjes en oei, daar komt de
wind……
Wist u dat…
-We vanaf 1 november nog 2 dagdelen openen met
een nieuwe peutergroep ?
-Deze groep is bedoeld voor de ouders die recht hebben

op kinderopvangtoeslag?
-Deze groep op maandagochtend en woensdagochtend
open is? Dat het nu dus ook mogelijk is om 2 ochtenden
te komen spelen en het ook mogelijk is om alleen de
maandagochtend of de woensdagochtend af te nemen?
-De openingstijden van de nieuwe groep van 8.30 uur
tot 12.00 uur is en bij voldoende belangstelling ook al
vanaf 7.30 uur mogelijk is?
-Dat we hiernaast al 3 groepen hebben binnen
peuterspeelzaal het Koningskind?:
*maandagmiddag/donderdagochtend
*dinsdagmiddag/vrijdagochtend
*dinsdagochtend/donderdagmiddag
In de ochtenden zijn deze groepen open van 8.30 uur11.45 uur en in de middag van 13.15 uur-15.15 uur.
Mocht u interesse hebben in één van onze
peuterspeelzaalgroepen, u bent altijd welkom om eens
te komen kijken. Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen met ons kantoor op nummer 0786157165, kies dan keuze 1 voor klantenservice en u
krijgt een medewerker aan de telefoon die alles kan
uitleggen.
Mailen kan ook altijd naar klantenservice@wasko.nl

Schoenendoosactie
We doen weer mee met de
schoenendoosactie van
Actie4kids. De bedoeling van
de actie is om tenminste
45.000 kinderen blij te
maken met een mooie versierde schoenendoos vol met
schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een
knuffel. Dit jaar gaan de schoenendozen naar Afrika,
Azië, Oost Europa en zo mogelijk het Midden-Oosten.
Daar zijn veel kinderen die het moeilijk hebben. Na
meer dan 20 jaar is Actie4kids nog steeds nodig. Ook nu
nog leeft 1 op de 2 kinderen wereldwijd in armoede. De
slogan van Actie4kids is “Voor jou van mij”.
Het is de bedoeling dat u met uw kind, of eigenlijk uw
kind met u, een schoenendoos vult volgens de adviezen
van de flyer die u heeft ontvangen. De verzendkosten
per doos zijn €5,-. Het is geheel vrijwillig en aan u of u
met deze mooie actie mee wilt doen. Op
www.actie4kids.nl staat meer informatie over de
doelen en zijn formulieren te downloaden die uw kind
erbij kan doen in de doos zoals ‘message in a shoebox’
en ‘wie ben ik’.
U kunt uw schoenendozen uiterlijk tot en met
donderdag 10 november op school inleveren.

Gebruikte computers te koop
We hebben een aantal computers Dell 380 voor 10 euro
te koop. Heeft u belangstelling dan kunt u contact

opnemen met Adri Koolwaaij per mail
ict@kbspapendrecht.nl OP=OP

Regel van de maand
Wij zorgen met elkaar voor rust in en om de school.

Lied van de maand
Psalm 75 (Nieuw Liedboek)

Bijbelrooster
Week 44 ■ 31/10 - 04/11
Wie durft?
1 Samuël 17
Het leger van Israël staat tegenover de Filistijnen. De
reus Goliath wil vechten tegen één van de Israëlieten. Is
er iemand die het tegen hem op durft te nemen? De
kleine David gaat de reus tegemoet, met een slinger als
wapen. God zal hem helpen.
Week 45 ■ 07/11 - 11/11
Help!
1 Samuël 18, 19
Koning Saul wordt jaloers en boos op David. Het wordt
zo erg dat David moet vluchten. Jonatan en Davids
vrouw Michal helpen hem om aan de koning te
ontsnappen. Michal legt een pop in bed die op David
lijkt, zodat hij zich in veiligheid kan brengen.
Week 46 ■ 14/11 - 18/11
Waar ben je veilig?
1 Samuël 19, 20
David gaat naar het profetenhuis. De koning stuurt
soldaten achter hem aan om hem op te halen, maar er
gebeurt iets bijzonders. De soldaten gaan mee zingen
en dansen met de profeten, ze vergeten helemaal
waarvoor ze gekomen zijn! Met een tweede en derde
groep soldaten gebeurt hetzelfde. En als de koning
uiteindelijk zelf naar het profetenhuis gaat, verandert
ook hij voor even in een profeet.
Week 47 ■ 21/11 - 25/11
Leve de koning!
1 Samuël 24, 2 Samuël 1, 5
David krijgt de kans om Saul te doden terwijl hij zijn
behoefte doet in een grot. Maar hij doet het niet. Veel
later sterven de koning en zijn zoon Jonatan alsnog.
David wordt de nieuwe koning.

