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KALENDER
Gefeliciteerd:
 Wij voorlezers met een leuk beroep zoeken
04-11
Sandra Bouwhuis (TSO)
voor het voorleesontbijt op 24 januari?
17-11
Cara Otterman
22-11
Marsha Klomp (BSO)
Bezoek Dave Kastelein
25-11
Yvette Hewitt (TSO)
Op 22 november (in de onderbouw) en op 23 november
26-11
Gerda Louwerens
(in de bovenbouw) zal kinderboekenschrijver Dave
01-11
Dankdag
Kastelein onze school bezoeken . Hij komt o.a. een
06-11 t/m 10-11
Themaweek Kerk en School
presentatie geven, uit zijn nieuwe sinterklaasboek lezen
16-11
Leerlingenraad
en een spel / kwis spelen. Na schooltijd is er een
21-11
Administratiemiddag, alle
boekenverkoop van Dave Kastelein (waaronder zijn
leerlingen zijn vrij!
nieuwe boek) in de hal van de school, op 22 november
24-11
Tussenrapportage
van 12.20 uur tot 13.00 uur en op 23 november van
28-11
Schoen zetten
15.15 uur tot 15.45 uur.
04-12
Sinterklaasviering

Sinterklaas
Nieuwe leerlingen
We verwelkomen Juda (PSZ), Nienke (PSZ), Caitlyn
Montijn (1E), Ailynn de Vroomen (1B), Veerle van der
Wal (1B), Jurre van de Beek (1D), Melissa Reza (4C) en
Daniyal Reza (5C) en wensen hen en hun
ouders/verzorgers een fijne tijd bij ons op school toe.

Themaweek ‘Kerk en School’
De themaweek is van 6 t/m 10 november, het thema is
‘Jozef’. Dominee Johan Duijster komt op donderdag 9
november de klassen bezoeken om het één en ander te
vertellen over de kerk. Op zondag 12 november om
11.30 uur is de afsluiting in de Bethlehemkerk. U bent
van harte welkom!

Nieuws van de Ouderraad
Wist u dat:









Er met de Bag2School actie wel 1745 kilo is
opgehaald? Dit is goed voor een recordbedrag
van €523,50!!
Indien u boodschappen bij de Jumbo doet niet
moet vergeten de schoolpunten te verzamelen?
Wij op zoek zijn naar enthousiaste nieuwe ORleden? En zich hiervoor kunt aanmelden via
or@kbspapendrecht.nl
Er begin november een herinneringsbrief zal
komen voor de ouderbijdrage?
Er in december tijdens de kerstviering op school
weer een kerstmarkt wordt georganiseerd
waarvoor u zich als deelnemer kunt opgeven?

Het is nog een GROOT geheim voor de
kinderen van onze onderbouw maar
op maandag 4 december zal
Sinterklaas met zijn Pieten onze school
bezoeken. Bij goed weer zullen om
kwart voor negen alle kinderen de Sint en Pieten buiten
op het plein (aan de van der Palmstraat) verwelkomen
en toezingen. U bent hierbij van harte welkom! Bij
slecht weer wordt de aankomst naar binnen verplaatst,
u bent ook dan van harte welkom maar is de plaats
beperkt.
Dinsdagmiddag 28 november mogen de kinderen hun
schoen zetten (de kinderen die overblijven kunnen hun
schoen in de ochtend meenemen).

Nieuws van de BSO en TSO
BSO
Wij werken nog steeds met het thema ‘Herfst’. Zo
hebben we mooie bomen geverfd door de verf door de
rietjes heen te blazen, lekkere egelbroodjes gebakken
en glas in lood vlinders gemaakt.
De herfstvakantie is al weer even achter
ons, we hebben een fantastische week
gehad. We hebben een stoere
jongensochtend en
meidenmiddag
gehad. De jongens zijn aan de slag
gegaan met hout, spijkers en hamers
en hebben mooie creaties gemaakt.
De meiden hebben een heerlijke
beautymiddag gehouden. Zo hebben

ze hun gezichten opgefrist met
maskertjes en hun nagels in een mooi
kleurtje gelakt. Ook zijn we naar Stuif! in
het Sportcentrum geweest. Dit was een
groot feest. De kinderen hebben zich
helemaal uitgeleefd op de
springkussens, daarna rustig naar een
voorleesverhaal geluisterd en nog prachtige minions en
prinsessenkroontjes geknutseld. We hebben heerlijke
macaroni-kaaspizza gegeten, een combinatie die niet
iedereen erg lekker leek, maar wel in de smaak viel.
Helaas is Marsha tijdelijk niet aan het werk. Ze heeft
haar achillespees gescheurd. Wij wensen Marsha veel
beterschap met haar herstel.
TSO
In de vorige maandinfo hebben we aangegeven dat
Deborah Kluifhooft niet meer op de TSO zal werken,
Angelique Verheul zal Deborah op maandag, dinsdag en
donderdag vervangen.
We genieten nog volop van het droge weer. De
kinderen zijn enthousiast over doolhoftikkertje, waar de
kinderen in een rij staan met hun armen wijd. Een tikker
probeert iemand te tikken en als de vrijwilliger klapt
draaien alle kinderen naar rechts. Zo ontstaan er
nieuwe gangen waardoor de tikker weer een nieuwe
weg moet zoeken.
Het valt onze vrijwilligers op dat
er steeds minder brooddozen
en bekers zijn voorzien van
naam. Daarom vragen wij u
nadrukkelijk om de brooddozen
en bekers van kind(eren) die in
de koelkast(en) gezet worden te
voorzien van naam. Hierdoor
hebben de kinderen sneller hun beker en brooddoos en
hoeven zij niet te wachten op hun eten.

Schoenendoosactie
Net als voorgaande jaren willen we weer meedoen aan
de schoenendoosactie. Het is de bedoeling dat u met
uw kind, of eigenlijk uw kind met u, een schoenendoos
vult volgens de adviezen van de flyer. Deze flyer heeft u
via digiDUIF 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’.
De dozen kunnen ingeleverd worden tot en met
donderdag 9 november.

Jumbo spaaractie
Het gaat goed met de Jumbo spaaractie, tot en met 21
november kunt u nog sparen voor onze school! Bij elke
besteding van 10 euro ontvang u een schoolpunt.
Nieuw dit jaar is de Jumbo Sparen voor je School scan
app! Met deze app wordt het makkelijker gemaakt om
heel snel alle punten te scannen en toe te kennen aan
uw school. Op de website
www.jubosparenvoorjeschool.nl vindt u meer
informatie en kunt u zien wat onze spaardoelen zijn.

Lied van de maand
Dank U wel voor de sterren….(Hemelhoog, nr. 551)onderbouw
Als er vergeving is (Opwekking 629)- bovenbouw

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

Nieuws van de PSZ het Koningskind
We hebben leuk gewerkt over het prentenboek "de
gruffalo", zoals het boek gelezen, het filmpje ervan
gekeken, gruffalo's gemaakt en ook gruffalo-poten
gemaakt van brooddeeg. Hier hebben we zelfs nagels in
gedaan om ze zo groot mogelijk te maken.
Het was wel een beetje spannend hoor, voor onze
kleintjes!

Schoolsport
Er worden weer schoolsporten (zaalvoetbaltoernooi
voor de groepen 3 t/m 8 en ‘omgekeerd’
hockeytoernooi voor de groepen 5 t/m8) georganiseerd
in de kerstvakantie. Het inschrijfformulier heeft u via
DigiDUIF ontvangen.

Bijbelrooster
Week 44: 30/10 – 3/11
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: 6/11 – 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?
Week 46: 13/11 – 17/11
Vergeet mij niet!
Genesis 41:9-57 en Genesis 42
De broers van Jozef hebben graan nodig en komen
terecht in Egypte. Ze weten niet dat de onderkoning
hun eigen broer is en worden door Jozef teruggestuurd
om hun jongste broer ook op te halen.
Week 47: 20/11 – 24/11
Mijn familie
Genesis 43:15-34, Genesis 44:1-3 en Genesis 45
Na veel gebeurtenissen maakt Jozef zich bekend aan
zijn broers. Hij straft hen niet voor hun daden, maar
vertelt dat God zelf het zo gewild moet hebben.
Uiteindelijk wordt ook de oude vader Jakob naar Egypte
gehaald.
Week 48: 27/11 – 1/12
Laat je stem horen!
Jesaja 2:1-5, Jesaja 7:1-17 en Jesaja 40:1-11
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed
komt in hun land. Maar welke woorden moet hij
gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden. Daardoor
kan Jesaja vertellen over de vrede die komen zal en hoe
God voor de mensen zal zorgen.
wenst u gezegende kerstdagen en een
voorspoedig 215 toe!

