Kamernieuws
Januari 2018
Vanuit het team
2018
Graag willen wij u via deze nieuwsbrief al het goede toewensen voor het jaar 2018.
Team
In de zomervakantie hopen juf Wijnanda en haar man Sjaak een kindje te krijgen. Graag willen we hen
van harte feliciteren met dit mooie nieuws.
Het zwangerschapsverlof van juf Heidy loopt ten einde. Zij hoopt donderdag 1 februari weer te starten.
We bedanken juf Tine voor het vervangen van juf Heidy. Juf Tine zal op de woensdag blijven werken
in het ouderschapsverlof van juf Joëlle. Als juf Joëlle met verlof gaat, zal juf Tine haar ook vervangen.
Bijbelse themaweek
In de week van 22 t/m 28 januari wordt de Bijbelse Themaweek weer
gehouden. Dit jaar is het thema “Beloofd is beloofd”. In deze week zal Ds. T. Wijnsma op dinsdag 23
januari een bezoek brengen aan onze school. De week wordt op zondag 28 januari afgesloten in de
kerken van Putten. Alle gezinnen ontvangen ook een thuisboekje van deze themaweek, zodat u thuis
ook met dit thema bezig kunt zijn.
Kerkdiensten:
Oude Kerk: 8.30 uur en 10.00 uur:
Nieuwe Kerk: 9.00 uur:
Zuiderkerk: 9.30 uur:
Hersteld Hervormde Gemeente: 9.30 uur:
Andreaskerk: 10.30 uur:
Gereformeerd Vrijgemaakt: 16.30 uur:
Chr. Ger. Kerk (in De Hoeksteen): 9.30 uur
Gereformeerde kerk 10.00 uur

Ds. L. de Wit
Ds. A. L. v. Zwet
Ds. H. Markus
Ds. R. v.d. Kamp
Dhr. E. Posthouwer
Ds. U. ter Meer
Ds. T. Wijnsma
Ds. R. Bos

Toetsweek
In de week van 15 en 22 januari zullen er weer toetsen worden afgenomen. Wilt u
hier rekening mee houden met het plannen van afspraken bij tandarts of dokter?
Agenda
Januari
11
11
15
18
22 t/m 28
23
25
29
31

Yenthe jarig
Volgende nieuwsbrief
Zwemmen groep 3 en 4
Juf Gerdine jarig
Bijbelse themaweek
Marc jarig
Ouderavond
Zwemmen groep 3 en 4
Shanna jarig

Februari
01
02-05
08
12
19
21
22
26-2 t/m 2-3

Schoonmaakdag
Lang weekend vrij
1ste rapport mee
Zwemmen groep 3 en 4
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Juf Marchella jarig
Voorjaarsvakantie

Lang weekend vrij
Op vrijdag 2 en maandag 5 februari zijn de kinderen vrij. De collega’s zullen deze dagen wel op school
aanwezig zijn.
Rapporten
Wilt u de rapporten weer mee naar school geven? Alvast bedankt!
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Jaarvergadering OC
Op donderdagavond 25 januari hopen we de jaarlijkse ouderavond te houden in samenwerking met
de OC. Deze avond krijgt u een terugblik op het afgelopen jaar en zal er een lezing worden gehouden
door mevr. E. Timmer. Graag nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn! Achterop deze
nieuwsbrief ontvangt u de agenda voor deze avond.
Psalmenrooster
Groep

OB

14 januari

MB

BB

48:6

54:1

64:10

57:1

21 januari

100:1

28 januari

Themapsalm en lied Bijbelse Themaweek

Vanuit de onderbouw
Welkom
Fijn om na de vakantie weer met alle kinderen op school te beginnen. Het is na de vakantie wel weer
even wennen. Maar nu we een paar dagen bezig zijn, lijkt de vakantie alweer een tijdje geleden. De
sfeer is goed en we zien dat de kinderen met een lach de klas binnenkomen. Fijn!
Deze week is Gijs 2 ochtenden op school geweest om te wennen. Eind van deze week hoopt hij vier
jaar te worden, dus dat betekent dat we weer een nieuwe leerling in de onderbouw hebben. Leuk dat
je erbij komt Gijs!
Ook zal Boaz binnenkort komen wennen in de klas. We vinden het leuk dat er weer nieuwe kinderen
bijkomen.
Thema
In verband met de toetsperiode starten we nog niet aan een nieuw thema.
Zoals in een eerdere nieuwsbrief is genoemd, willen we nog wel het vorige thema afsluiten. Dat willen
we doen op woensdag 24 januari. U bent welkom om te komen kijken, vanaf 12.00 uur tot 12.30 uur.
We sluiten het thema af met de andere groepen van de school.
Logopedie
Afgelopen week was juf Paula weer op school.
Op dinsdag 23 januari komt zij ook.
Speelgoedmorgen
Op vrijdag 12 januari mogen de leerlingen speelgoed meenemen om mee te spelen.
Vanuit de middenbouw
Topondernemers
Na alle drukte van sinterklaas en kerst pakken we ons thema: ''de wereld in het klein" weer op. We
gaan dit thema de komende tijd met elkaar afronden. Hierna zullen we starten met een nieuw thema.
Huiswerk
Alle leerlingen uit groep 4-5 krijgen vanaf de kerstvakantie huiswerk mee voor het leren van de tafels.
Ze moeten de tafel uit hun hoofd leren en door elkaar kennen. We zullen vanaf nu ook de tafels gaan
overhoren die ze als huiswerk mee krijgen. Wilt u uw zoon/dochter hierbij helpen? Ook blijven ze
huiswerk krijgen voor spelling.
Voor groep 5 zullen we nu ook gaan beginnen met het meegeven van huiswerk voor topografie.
Vanuit de bovenbouw
Voor de Kerstvakantie waren er nogal wat zieken en kinderen die moe waren, maar nu is gelukkig
iedereen er weer en kunnen we er met frisse moed tegenaan.
De komende twee weken staan in het teken van de Cito toetsen. Bijna iedere morgen zullen er wel
één of meerdere toetsen op het programma staan.
Op woensdagmiddag 17 januari zullen een aantal kinderen uit de groepen 7/8 en 5/6 meedoen aan
het schooldamtoernooi. Deze middag zullen de wedstrijden om half twee beginnen. Het is de
bedoeling dat de dammers ongeveer een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. De
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dammers gaan op eigen gelegenheid/ of met ouders naar SDC Putten waar de wedstrijden zullen
plaatsvinden. Omdat de juffen nascholing hebben op deze middag, kunnen zij helaas niet komen
kijken.
Woensdag 24 januari willen we het thema “De wereld in het klein” van Topondernemers afsluiten.
U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. Het wordt een gezamenlijk gebeuren van alle
groepen. U bent welkom van 12.00 uur tot ongeveer 12.30 uur
Op dinsdagmiddag 30 januari gaat groep 8 een bezoek brengen aan Meerwaarde in Barneveld
Overig
Jong Putten
Kangoeroeclub groep 1, 2
Wanneer: 24 en 31-01, 7 en 14-02.
Hoe laat: 14:00-15:00 uur
Waar: Sporthal de Meeuwen
Kosten: 2 euro p.p. voor 4 keer
Kickboksen groep 3 t/m 8
Wanneer: 31 jan, 7 en 14 febr.
Hoe laat: 14:00-15:00 uur
Waar: Sportcentrum Putten
Kosten: 1,50 euro p.p. voor drie keer
Bowlen groep 7/8
Wanneer: 16 jan. 16:00-17:30 uur, 17 en 24 jan. en 7 febr. 13:00-14:30 uur
Waar: Bowling- & partycentrum Putter Eng
Kosten: 3 euro p.p.
Let op: Opgeven in teams van 3 en alleen als je beschikbaar bent voor de finaledag op zaterdag 24
maart in Leiderdorp.
Schaken groep 3 t/m 8
Wanneer: 26 jan, 2 en 9 febr.
Hoe laat: 14:00-15:30 uur
Waar: Denksportcentrum Jacob Catsstraat 76
Kosten: 1,50 euro p.p. voor drie keer
Messiasbelijdende Joden
Beste ouders en leerkrachten,
In september hebben de leerlingen ‘Bouwstenen’ voor deze school in Jeruzalem te verkopen. De actie
werd een succes en bracht in totaal € 11.914,45 op. Hartelijk dank!
De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden heeft Cookie Schwaeber-Issan, de
directeur, uitgenodigd om naar Putten te komen.
Zij zal spreken over: ‘Gods werk in mijn leven en in dat van Makor HaTikvah’.
Prachtig om uit haar mond te horen hoe het daar op school toe gaat!
Hierbij nodigen we ouders en leerkrachten hartelijk uit.
Datum: D.V. woensdag 24 januari 2018
Plaats: De Aker, Fontanusplein 2
Aanvang: 20.00 uur
Voor koffie of thee wordt gezorgd!
Na afloop is er een collecte.
Met vriendelijke groet,
Ds. A. Jonker
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Uitnodiging
Op D.V. donderdag 25 januari 2018 wordt de jaarlijkse ouderavond gehouden.
U bent van harte uitgenodigd! We hopen dat u allemaal kunt komen.
Agenda
19.30 uur:
19.45 uur:
19.50 uur:

Inloop, de koffie staat klaar
Opening
Jaarverslag en financieel verslag van de oudercommissie

20.15 uur:

Pauze

20.30 uur:
21.30 uur:
21.45 uur:

Presentatie door kindercoach Evelien Timmer
Gelegenheid voor het stellen van vragen
Afsluiting

Mede namens de oudercommissie,

J.C. Beijer – Gerritsen
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