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Het schooljaar is in inmiddels in volle gang. Langzaam maar
zeker leven we zelfs alweer toe naar de herfstvakantie. De
afgelopen maand stond er van alles op het programma: de
startgesprekken, de sportdag en spelletjesmiddag en voor
de groepen 5 t/m 8 vorige week de week van de Pauzehap.
Momenteel besteden we aandacht aan de Kinderboekenmaand, zijn groep 7 en 8 druk aan het programmeren met
Lego Mindstorms en zijn we natuurlijk elke dag ook nog
druk doende met het ‘gewone’ lesprogramma. In deze
nieuwsbrief weer een update over alle praktische punten
en activiteiten die de komende maand op het programma
staan.
Schoolfotograaf
Dinsdag 9 oktober komt de schoolfotograaf op school. Dit jaar worden er alleen
groeps-en portretfoto’s gemaakt. Volgend jaar bieden we opnieuw de kans om
gezinsfoto’s te maken. Houdt er rekening mee dat er door de fotografen met een
witte achtergrond gewerkt wordt. Zorg er dus voor dat de kinderen zichtbaar op
de foto komen te staan en geen witte kleding aan hebben.
Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt is een jaarlijks ontbijtevenement, waarbij kinderen
samen ontbijten op school. Dit jaar doen ook wij met de hele school weer mee.
Om het geheel leuk aan te kleden vragen we alle kinderen om in pyjama naar
school te komen. Het schoolontbijt zal plaatsvinden op donderdagmorgen 8 november. Meer informatie volgt nog via Parro.
Kinderboeken maand: Door dik en dun
In de maand oktober wordt er bij ons op school aandacht besteed aan de christelijke kinderboekenmaand. Dit jaar is het thema: ‘door dik en dun’. Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in slechte tijden. Een goede vriendschap is goud waard met de wetenschap dat je altijd bij de
ander kan aankloppen.
Gedurende deze maand wordt er in elke groep aandacht besteed aan de kinderboekenmaand. Er zal worden voorgelezen uit de actieboeken en er zullen leuke
activiteiten plaatsvinden in de groepen rondom dit thema. Meer informatie volgt
waar nodig via Parro.
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Ateliers
In november beginnen we weer met de
Ateliers voor groep 4 t/m 8. Voor deze
workshops zijn we op zoek naar ouders
die een atelier willen verzorgen, of kent
u iemand die het leuk zou vinden om
een Atelier te verzorgen?
U kunt dit mailen naar
saskia@svdohoevelaken.nl
Personeel
In verband met uitbreiding van haar
werkzaamheden op andere scholen is
Gerda helaas gestopt met haar administratieve taken op school. Deze taken
worden overgenomen door Marloes
Spakman. Ook Dieuwke heeft ons verlaten, haar stage zit er helaas op. We danken Gerda en Dieuwke voor wat ze voor
de SvdO betekend hebben wensen hen
alle goeds toe!
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Bidders gezocht!
Jak. 5:16 'Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand'
Al een paar jaar komen wij een keer in de maand op woensdag met een groep ouders samen om te bidden voor de school, leerkrachten, ouders en kinderen.
Ook geven de leerkrachten samen met de kinderen gebedspunten aan ons door.
Graag willen wij dit mooie en noodzakelijke moment bij u onder de aandacht brengen. Want zonder Gods zegen en nabijheid is ons werk (als ouder of als school)
vruchteloos. Daarom nodigen wij u, vooral ook de nieuwe ouders, uit om de gebedsgroep te versterken. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden. Elke 2e
woensdag van de maand vanaf 8.30 uur tot max. 9.30 uur komen wij samen in de
personeelskamer van de school. Heeft u vragen, stel ze gerust aan Juliëtte Pleizier
en Karin van Eckeveld.
Zendingsproject MAF
Dit schooljaar gaat ons zendingsgeld naar MAF. We
ondersteunen het project van Paul en Nelleke Markus.
Vorig schooljaar is Paul bij ons op school geweest en
hebben we over het project gehoord en gezien. Voor
meer informatie over het werk van Paul en Nelleke, klik HIER. Om het zendingsproject goed onder de aandacht te brengen, houdt elke groep na de herfstvakantie een
eigen actie. Dit kan van alles zijn. Meer informatie over de acties volgt via de groepsleerkrachten van jullie kind.
Herinnering: Kerstboeken
Ook dit jaar krijgen de kinderen met kerst een boek van school. De keuze maken we
dit jaar aan de hand van het digitale formulier dat in Parro is verspreid. Dit geldt
voor de groepen 0 t/m 5. De groepen 6, 7 en 8 kiezen zelf hun kerstboek en vullen
het formulier op school in. Voorkeuren graag zo snel mogelijk aangeven via dit formulier.
Tijdschrift ouders van waarde
Als school zijn wij lid van Thuis & School. Dit is een
mooi magazine met leuke tips over een gezonde
levensstijl, vele verschillende buiten activiteiten en
leuke vragen om aan je kind te stellen. Klik op het
tijdschrift om de link te openen.

Geboortebericht
Wij willen de familie Wilgenburg
en de familie Valstar feliciteren
met de geboorte van hun dochters. Wij wensen de families veel
geluk en Gods zegen toe.
Schoolplein
We zien dat er steeds meer kinderen tussen de middag vroeg op
het schoolplein zijn. Wij willen u er
aan herinneren dat de kinderen
tussen de middag om 12.50 uur op
het schoolplein mogen zijn en niet
eerder! Dit in verband met het
overblijven. Als team zullen wij
hier ook alerter op zijn.
Dinsdag Fruitdag
Naar aanleiding van de week van
de Pauzehap willen we u eraan
herinneren dat het dinsdag Fruitdag is. We vragen u om uw kind op
dinsdag een gezonde snack mee te
geven.

Pica typen
Vergeet u niet op te geven voor de
cursus Pica Typen! Wij starten in
oktober weer met een nieuwe ronde voor de typecursus. De kosten
zijn 20,- euro per kind en het volgende kind uit hetzelfde gezin kost
10,-euro. Klik HIER voor meer informatie over de typecursus. Via
deze link kunt u uw kind direct opgeven.
Vragenlijst
Binnenkort wordt er een vragenlijst over school verstuurd naar alle
ouders. We willen u vragen deze
lijst voor ons in te vullen.
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