nieuwsbrief september
U bent allen van harte uitgenodigd om de dienst

Waar een kleine school groot in kan zijn.
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
november. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op onze website en in de boekenkast van het
Ouderportaal.
In deze nieuwsbrief:
Dankdag
Kruidnotenactie
Kerstboeken
Mededelingen:
-

Sinterklaas
Vertelrooster
Vrijwillige ouderbijdrage
Zendingsgeld

Agenda

Dankdag:
Woensdag 6 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Het thema van de dienst is: “Goed
bericht”. Op Dankdag mogen we ons verwonderen over de goedheid van de Here God. Tijdens
de dienst zullen samen stil staan bij het verhaal
van de profeet Elisa die namens de Here God de
stad Samaria een goed bericht kwam brengen: de
stad zou bevrijd worden en er zou genoeg te eten
zijn. Uit deze geschiedenis blijkt dat, ook als we in
heel moeilijke omstandigheden zijn, we veel van
Hem mogen verwachten.

bij te wonen. De dienst begint om 11 uur en zal
gehouden worden in de Hervormde Kerk te Polsbroek.
De collecte is o.a. bestemd voor Stichting Chris.
Dit is een stichting die kinderen met moeilijkheden helpt. http://kinderen.chris.nl

kruidnotenactie
Dit jaar doet onze school mee met de (h)eerlijke
kruidnotenactie van ZOA. ZOA vangt vluchtelingen op in de regio en biedt hulp. Dit werk is hard
nodig. Door oorlogen en rampen zijn wereldwijd
meer mensen dan ooit
tevoren op de vlucht.
Voor hen is het elke
dag de vraag hoe ze
aan drinkwater komen, of er eten is, of
familie en vrienden nog leven en of ze ooit weer
naar huis kunnen.
Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen zich
bewust zijn van het doel waarvoor zij zich gaan
inzetten hebben we maandagmorgen tijdens de
opening een gastles gehad door een medewerker/ vrijwilliger van ZOA. We hebben meer gehoord over kinderen die zijn gevlucht, wat ze
hebben moeten achterlaten en welke hulp ze nodig hebben.
Als school willen we graag een steentje bijdragen
om kinderen in nood te helpen. We gaan dit doen
door kruidnoten te verkopen. Iedere leerling
krijgt 4 zakken kruidnoten mee naar huis. De kinderen gaan op pad om aan bekenden te vragen of

zij één of meerdere zakken kruidnoten willen kopen. Een zak kost €2,75.
Het geld van de verkochte zakjes graag uiterlijkvrijdag 8 november in een envelop met de naam
van het kind / de kinderen erop op school bij de
groepsleerkracht inleveren. Met elkaar hopen we
130 zakken te verkopen. Vanuit school wordt het
totaalbedrag overgemaakt aan ZOA.

Kerstboeken
De december maand komt alweer dichterbij… tijd
om weer een kerstboek uit te zoeken met/voor
uw kind.
Zoals gebruikelijk krijgen de kinderen ieder jaar
met kerst een boek van school. U kunt deze zelf
uitkiezen in de catalogussen die klaar liggen in de
hal van school.
Er wordt vanuit school een
bedrag van € 10,00 per
kind gerekend. Wanneer u
een duurder boek wilt uitzoeken is dit geen probleem. Het resterende bedrag kunt u bij betalen.
Graag een 1e en 2e keus
invullen, de praktijk wijst
uit dat het meestal lukt om
een eerste keus te krijgen maar soms zijn boeken
niet (of tijdelijk niet) verkrijgbaar.
Er liggen lijsten per groep klaar waarop u uw keuze in kunt vullen. Graag verzoek ik om de catalogussen in school te laten liggen zodat ieder gelegenheid heeft deze in te kijken. U kunt tot 8 november de lijst invullen dan gaat de bestelling
naar de boekhandel.
Zijn er vragen dan hoor ik dat wel, alvast hartelijk
dank !
Casperina de Heer

Sociale Veiligheid
Afgelopen weken is in groep 5 t/m 8 de vragenlijst Sociale Veiligheid afgenomen. De uitslag zal
besproken worden in de eerstvolgende MR- vergadering. Vervolgens zal de uitslag op de website
geplaatst worden.
Aan het eind van de vragenlijst mochten de leerlingen de school een cijfer geven voor het welbevinden en de veiligheid.
Als team zijn we erg dankbaar met de zeer positieve becijfering van deze onderdelen.
Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor
veiligheid het cijfer 9,5
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de
school het cijfer 9,0
Dit schooljaar zijn we
gestart met een methode voor de sociaal emotionele vorming, deze
methode heet Kwink.
Kwink is een online methode voor sociaal emotioneel leren. De methode besteedt ook aandacht
aan burgerschap en mediawijsheid. Kwink is gericht op preventie, van bijvoorbeeld pesten, en de
kracht van een veilige groep.
In de bijlage vindt u de tweede ouderbrief en
koelkastposter van Kwink. In november zullen wij
met de beschreven onderwerpen op school aan
de slag gaan.
https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voorouders/uitleg-koelkastposter/

Mededelingen
Sinterklaas

t.a.v. CBS Samuël schoolfonds o.v.v. vrijwillige
ouderbijdrage 19/20 en uw naam.

Half november wordt u via het Ouderportaal geinformeerd over de activiteiten op 5 december.

Mocht u de ouderbijdrage niet willen betalen dan
hoor ik dat graag, anders gaan wij er van uit dat u
bereid bent de ouderbijdrage te betalen.

Vertelrooster

Bij voorbaat hartelijk dank.

Er is een nieuw vertelrooster. Deze vindt u in de
bijlage.

MR CBS Samuël, Casperina de Heer

Vrijwillige ouderbijdrage
Veel ouders hebben de vrijwillige ouderbijdrage
al betaald. Hartelijk dank hiervoor.
Voor de andere ouders hierbij een herinnering:
Wilt u het bedrag van € 20,00 per kind overmaken op IBAN nr. NL28.RABO.0130.0139.86

Agenda
Ma 4 november
Di 5 november
Wo 6 november
Ma 4 - Vr 8 november
Do 21 november
Do 5 december
Vr 6 december

Kunstmenu groep 123 Modder
Gebedsgroep
Dankdag
Wens kerstboek doorgeven
Kunstmenu groep 456
Sinterklaas
Eerste rapport
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team,
Stefan van Ee

Zendingsgeld
In de maand oktober is
er €24,95 opgehaald
voor ons sponsorkind.
Hartelijk dank!

