Nieuwsbrief
Oktober 2021
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van oktober 2021. We informeren u over onze activiteiten en u treft de planning voor de
komende weken aan.

Kind op maandag
Week 40: 4-8 okt. 2021
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22

Week 41: 11-15 okt. 2021
Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11
Rachel sterft en Benjamin wordt geboren, Gen 35:16-29

Week 42/43: 18-29 okt. 2021
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Gen 37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6

Week 44: 1-5 nov. 2021
De vrouw van Potifar, Genesis 39:7-23
De schenker en de bakker, Genesis 40:1-23
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8

lied van de maand Onderbouw: NLB 166b
Jozef zoekt zijn grote broers.

lied van de maand Bovenbouw: NLB 23b
De Heer is mijn herder.

Kinderboekenweek ‘Wat wil jij worden?’
Tijdens de Kinderboekenweek van 6 t/m 17 oktober kun je elk beroep worden dat je wilt en alvast dromen over
later.
Bette Westera schrijft het geschenk, en illustrator Mark Janssen maakt het prentenboek van de
Kinderboekenweek.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je goed bent in rekenen of juist in tekenen, of je vier
jaar bent of al tien, ieder kind kan worden waar hij van droomt. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om
over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 (en natuurlijk ook daarvoor en
daarna) kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!
Op woensdag 6 oktober openen we de Kinderboekenweek met een
echte Kunstendag. Alle kinderen krijgen een workshop theater,
dans, muziek en beeldende vorming.
Verder besteden we natuurlijk extra veel aandacht aan (voor)lezen
en boeken.
Ook is er dit jaar weer een voorleeswedstrijd.
Verder werken groep 5 t/m 8 in het vrijdagmiddag crea circuit aan
dit thema en komen er in de onderbouw verschillende mensen
langs op school om over hun beroep te vertellen.

Sparen voor de schoolbieb
Kinderboekenweek 2021 belooft een feestje te worden! Bruna organiseert dan weer de succesvolle actie ‘Sparen
voor je schoolbieb!’. Een fantastische manier om je schoolbibliotheek gratis uit te breiden met een verse aanwas
nieuwe kinderboeken.
Zo werkt het
- Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna-winkel
en lever het bonnetje in op school.
- De school verzamelt al deze kassabonnen.
- De verzamelde bonnen kunnen t/m 14 november 2021 worden ingeleverd bij
een Bruna-winkel.
- De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en
overhandigt een waardebon.
- De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken in de Brunawinkel waar ook de bonnen zijn ingeleverd.
Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
SPAREN JULLIE OOK MEE???

Samen plezier maken met energie!
Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in jouw huis? Junior Energiecoach daagt
kinderen en hun gezin uit. Met proefjes, puzzels en spelletjes ontdek je waar jullie kunnen besparen. Je kind
wordt benoemd tot Junior Energiecoach en jouw portemonnee blijft een beetje voller. Wedden dat jij straks ook
zegt: ‘Met energie kun je lachen!’
Wat is Junior Energiecoach?
 Spel voor kinderen van 7 tot 12 jaar en hun gezin
 Startpakket per post en challenges via internet
 Vijf weken lang, zo’n 15 tot 30 minuten per week
 Maak kans op mooie, duurzame prijzen
 Leer op een leuke manier over je energieverbruik
 Goed voor onze planeet, goed voor je portemonnee
 Op steeds meer plekken in Nederland kun je gratis meedoen
Junior Energiecoach start op 8 oktober
Zin om op een praktische en leuke manier te ontdekken hoeveel energie en geld jullie kunnen besparen? Schrijf je
dan voor 4 oktober in via www.juniorenergiecoach.nl. Op 8 oktober starten we met de eerste challenge en gaan
we op lampenjacht.
Deelname is gratis voor inwoners van de gemeente Opsterland en wordt betaald door de gemeente.

Gezonde School
We hebben we ons weer opgegeven bij www.fruiteenlekkerebuit.nl. Leerkrachten krijgen leuke lessen en
spelletjes vol Fit- en Fruit activiteiten. Ook kunnen we sparen voor gratis ballen, dat doen we door kiwistickers te
sparen. We hebben er ongeveer 300 nodig, dus alle hulp is welkom.
De uiterste inzenddatum is 18-12-2020, dus graag vanaf nu tot dan: lever je kiwistickers in op school!

Gezonde School - Kraanwaterdag
Woensdag 22 september hebben we meegedaan aan de Nationale Kraanwaterdag. Alle kinderen hebben een mooie
waterfles/bidon gekregen, zodat het makkelijker is om water te drinken. Verder hebben we het gehad over hoe
gezond water is en hebben de kinderen smaaktesten, quizzen en leuke proefjes gedaan.

Wist je dat:
- Je ongeveer 1,5 – 2 liter water per dag nodig hebt?
- Je lichaam voor meer dan de helft uit water bestaat?
- Water drinken goed is voor het milieu?
- Er ook in appelsap (vruchten) suikers zitten?
- Water geen calorieën bevat?
- Water de gifstoffen uit je lichaam opruimt?
- Het drinken van voldoende water je huid gezond houdt?
- Nederland zeer schoon kraanwater heeft?
Water saaie smaak? Nee, hoor: niet met muntblaadjes,
komkommerschijfjes, schijfjes citroen, frambozen of blauwe bessen erin.

WOENSDAG = WATERDAG: doen jullie mee?
Activiteiten in de herfstvakantie
Het stokpaardje rijden en de Coole gymles (groep 5 t/m 8)!
Opgeven gaat via de site:
www.beweegteamopsterland.nl/stokpaardjerijden en
www.beweegteamopsterland.nl/coolegymles
Beweegteam Opsterland nodigt iedereen van harte uit!

Verjaardagen
Oktober
9
juf Grietje
15
Sven
16
Sil
18
Jorik
22
Jelte W
23
Jan
30
Magdalena

5-6
5-6
3-4
3-4

November
6
Marije 3-4
13
juf Baukje
17
Joukje
21
Thijs 7-8
23
Caleb 1-2

3-4

Agenda
Oktober
6 Start KBW “worden wat je wilt”
7 Groene spelen groep 3-4
11 Groene spelen groep 5-6
13 inleveren bibliotheekboeken
19- 22 Herfstvakantie
25 luizencontrole
27 inleveren bibliotheekboeken

November
3 Nationaal schoolontbijt
10 Verkeersflits lessen VVN
15 Studiedag team, kinderen vrij
25 Pietenspelen Groep 1-2

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden en/of de
directie.
Hartelijke groet, Team Rehoboth

