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Herfst
Scheen vorige week
nog heerlijk de zon zo
is het deze week echt
herfst. De herfst zien
we niet alleen buiten
maar is ook zichtbaar
in de school.
Omdat het nu kouder
wordt en wij de
ramen en deuren veel
open hebben i.v.m. ventilatie is het handig dat de kinderen
lekker warm gekleed naar school gaan. Wilt u hier rekening mee
houden?

Kinderboekenweek
Vrijdag 9 oktober is de afsluiting van de
kinderboekenweek bij ons op school. De kinderen
mogen die dag verkleed komen als een
historisch figuur. We leggen onder schooltijd
een rode loper uit waarover de ridders,
prinsessen, koningen, mummies, oude
opaatjes/omaatjes en andere belangrijke
historische mensen zich mogen showen.

09-10-2020
Afsluiting
Kinderboekenweek
12 t/m 16-10-2020
Herfstvakantie

B6-4all
(Basics for all)

RIJ
Veiligheid
Als de bel gaat dan gaan we
direct in de rij staan.
Respect
Ik houd mijn handen en voeten
bij me en blijf op dezelfde plek
in de rij.
Ontdekken
Naast iedereen is het fijn
in de rij.
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Coronamaatregelen
Helaas steekt het Coronavirus weer de kop op. Het bestaande
protocol wordt nog steeds gehandhaafd. Achter de schermen
wordt wel bekeken hoe wij gaan handelen indien een leerling of
personeelslid besmet raakt en wat de mogelijke gevolgen
hiervan zijn voor het onderwijs. Ook thuisonderwijs voor kinderen
die in quarantaine moeten door een besmette ouder komt aan
de orde. Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Studiedag Kanjertraining
Gisteren hebben wij met het gehele team een studiedag van de
Kanjertraining gehad. De Kanjertraining hebben wij al vele jaren
geïmplementeerd in onze school. Door inzet van de Kanjertraining
helpt het ons om voor de kinderen, ouders en leerkrachten een
veilige school te maken waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. In
de bijlage bij het Prikbord vindt u een folder waarin alle informatie
staat over de Kanjertraining.
De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. De
doelen van de Kanjertraining zijn terug te vinden in de tekst van
het Kanjerdiploma:
Hier ben ik.
Het is goed dat ik
er ben.
Er zijn mensen die
van mij houden.
Niet iedereen vindt
mij aardig.
Dat hoort zo.
Ik luister wel naar
kritiek.
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk.
Blijft iemand vervelend tegen mij doen?
Dan haal ik mijn schouders op.
Jammer dan.
Doet iemand naar, dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een Kanjer.
Want ik ben een Kanjer.

Kind op maandag
Week 41: 5 t/m 9 oktober 2020
Mozes gaat de berg op, Exodus
24:12-18 en 31:18
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6
Mozes komt terug, Exodus 32:1520
Week 42/43: 12 t/m 23 oktober
2020
Gaat God nog mee?, Exodus 33
Nieuwe stenen platen, Exodus
34:1-10
Vertrek van de Sinai, Numeri
10:11-36
Week 44: 26 t/m 30 oktober
2020
Verkenners, Numeri 13:1-24
Is dat nou een beloofd land?,
Numeri 13:25-33
Gaan we of gaan we niet?,
Numeri 14:1-9

Geld voor een ander
Elke maandag verzamelen
wij geld voor een ander. De
kinderen mogen geld
meenemen voor een goed
doel. Het goede doel is
momenteel UNICEF. Spaart u
mee?

Het volgende Prikbord komt
uit op 27 oktober.
We wensen u een fijne
herfstvakantie!
Namens het team,
Kim Zielman
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