Nieuwsbrief nr 3, oktober 2019

Sporttoernooien

Vrijwillige contactgesprekken
voor de groepen 1 t/m 7.

In week 44 ( 28 oktober t/m 1 november)
staan weer de vrijwillige contactgesprekken
voor de groepen 1 t/m 7 gepland. Deze
zullen plaatsvinden op maandagavond 28
en dinsdagmiddag 29 oktober.
Vanaf maandag 14 oktober a.s. 14.00 uur
liggen de inschrijflijstenlijsten klaar op de
bovenverdieping.

Ook dit jaar heeft SWS It Werflân zich weer
opgegeven voor verschillende
sporttoernooien.
Hieronder de definitieve data. Dan bent u
alvast op de hoogte.
11 dec ’19
1 april ’20
15 april ‘20
13 mei ’20

: zaalkorfbal gr 4 t/m 6
: voetbaltoernooi gr 7 /8
: 4x4 Voetbal
toernooi gr 3 t/m 6
: gr 5 t/m 8

Sportouder gezocht!

Onze sportouder Margriet Hofstra heeft een
grote rol in de coördinatie van deze
sporttoernooien. Aangezien Margriet
volgend schooljaar geen kinderen meer bij
ons op school heeft, zijn we op zoek naar
een nieuwe sportouder. Deze sportouder
kan dit schooljaar nog meelopen met
Margriet en volgend jaar het stokje
overnemen. Heeft u belangstelling?
Wij horen het graag! Opgaven bij Margriet
of op school bij de groepsleerkracht.

Soms komt het voor dat de leerkracht het
belangrijk vind
even te
overleggen met
ouders. Het kan
dus ook
voorkomen dat u
wordt uitgenodigd
voor een gesprek. U hoort dan van de
leerkracht.
Alle ouders van de leerlingen van groep 8
zullen in november 2019 door de
groepsleerkracht worden uitgenodigd voor
een gesprek over de
uitstroommogelijkheden van hun kind. U
hoeft zich hiervoor niet in te schrijven.

Ouderbrief Trefwoord

In de laatste identiteitscommissie is de
ouderbrief van onze methode voor
levensbeschouwing besproken. Vanaf
heden zult u weer 4x per jaar de ouderbrief
die bij deze methode hoort in de
nieuwsbrief kunnen lezen.
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 25,
aflevering 1
Aan de ouders/verzorgers

Voor de levensbeschouwelijke vorming van
uw kinderen gebruiken we op school de
methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we
naar een (digitale) kalenderplaat met
daarop een tekening, foto, puzzel of tekst.
De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden
en liedjes die daarbij horen, staan in de
handleiding voor de leerkracht. In de eerste
aflevering van 19 augustus tot en met 8
november 2019 komen de volgende
thema’s aan de orde:
Startweek (week 34, 35 of 36)
Inhoud: Opstarten van het nieuwe
schooljaar.
Reizen (week 35
en 36)
Inhoud: Dwalen
of reizen.
Zwerven of op
pad zijn met een
missie.
Beloven (week 37 en 38)
Inhoud: Doen wat je belooft; commitment
en vertrouwen.
Plaatsmaken (week 39 t/m 41)
Inhoud: Een plek innemen of afstaan.
Iemand vervangen of aan de kant zetten.
Op de beste plek komen.
Volhouden (week 42 t/m 45)
Inhoud: Volhouden of afhaken, doorzetten
of opgeven. Volhouden vanuit de beste
bedoelingen.
In deze ouderbrief vertellen we meer over
het thema ‘Beloven’ (9 t/m 20 september).
Zul je op tijd zijn voor het eten? Ik beloof het.
Zul je ’t niet verder vertellen? Ik beloof het…
We beloven wat af in ons leven. Soms
hebben we niet eens in de gaten dat iets
een belofte is.
Beloofd is beloofd.

Je zegt en je doet.
Beloofd is beloofd.
Dan doe je het goed.
Deze yell uit het materiaal voor de jongste
kinderen maakt duidelijk waar het om
draait: beloven is zeggen iets te zullen doen.
Het roept verwachtingen op. En dus moet je
’t ook waarmaken. Een belofte schept
verplichtingen. Een belangrijk leerpunt voor
de kinderen omdat het veel zegt over hoe
wij elkaar als mens serieus willen nemen.
Tevens is er een leerpunt te ontdekken in het
bijbelverhaal van Abraham en Sara. Het
verhaal weerspiegelt het Bijbelverhaal de
ervaring van veel mensen: het leven draagt
prachtige beloften in zich, maar niet alles
zal uitkomen. Tja, thats life. Een pittig
leerpunt. Zo is het leven nu eenmaal, en het
is goed als kinderen ook hiermee leren
omgaan.
Accepteren dat dingen gaan zoals ze
gaan, en daarbij niet negatief of cynisch
blijven hangen in wat er niet lukt. Over
teleurstellingen heen stappen en durven
vertrouwen in de toekomst en in de mensen
om je heen. Zien wat de wereld nog
allemaal aan beloften in zich
houdt. En
dan
ontdekken
dat beloften
soms toch
nog
uitkomen,
alleen…
heel anders
dan je zelf
had gedacht!

Agenda
16 okt
28-29 okt
30 okt

6 nov

7 nov

Thema avond spraak-en
taalontwikkeling (zie
uitnodiging) aanvang 20.00 uur
Vrijwillige contactgesprekken
Luizencontrole
Mogelijke landelijke
onderwijsstaking. Het kan zijn
dat uw kind 6 november vrij is
van school. Nadere informatie
volgt.
Zakelijke ouderavond

