leerkracht van uw kind.
Op vrijdagmiddag 13 oktober is er voor de groepen
5, 6, 7 en 8 de voorleeswedstrijd. De voorrondes
worden in de eigen groepen gehouden. De beste
voorlezer uit iedere groep mag een stukje van 3 -4
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minuten voorlezen voor een echte jury.
Inmiddels

bestaat

onze

Thema Christelijke Kinderboekenweek 2017:

schoolbibliotheek al bijna 1 jaar.

“Bibbers in je buik”

Elke dag komen kinderen uit alle

Motto ‘Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je’

groepen hier hun boeken lenen.
Graag willen wij onze bibliotheek

Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens naar?
Vind je spinnen eng? Of heb je pijn in je buik als je
naar school moet? Iedereen is wel eens bang. En dat
is helemaal niet gek! Je kunt bang worden als je iets
gevaarlijks ziet. Bijvoorbeeld een grote hond die

uitbreiden en daar kunt u ons bij
helpen!

Voor

informatie

of

aanmelden kunt u terecht bij
Corina Berends, leesspecialist en
leerkracht groep 5/6: corinaberends@codenz.nl

hard blaft en op je afrent. Of je bent bang dat je op
school iets moeilijks moet doen en je denkt dat je
fouten gaat maken. Je schrikt, je hart bonst in je keel
en je voelt bibbers in je buik. Gelukkig is er Iemand
die altijd bij je is en dat is God. Er staat bijna
vierhonderd keer in de Bijbel dat je niet bang hoeft
te zijn.
Op woensdag 4 oktober zal de Kinderboekenweek
2017 van start gaan. Deze zal duren tot vrijdag 13
oktober. Tijdens deze dagen staan boeken en lezen
centraal.
Zo zullen de hogere groepen gaan voorlezen aan de
lagere groepen, en krijgen de groepen 5 en de
combinatiegroep 5/6 zelfs hoog bezoek.
Op vrijdag 13 oktober is er onze traditionele

Gratis boeken voor jouw schoolbieb van Bruna!
Bruna wil graag samen met scholen,
ouders/verzorgers én kinderen het lezen van
kinderboeken stimuleren, daarom organiseert
Bruna een fantastische scholenactie tijdens de
Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’.
Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer gratis
boeken de school bij Bruna mag uitzoeken!
Hoe werkt de actie?
 Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel
en leveren de kassabon(nen) in op school.
 De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de
actieperiode van 4 t/m 15 oktober 2017.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij
elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
 De school mag t/m 16 december 2017 voor 20%
van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken bij een Bruna winkel.

kleedjesmarkt. Deze kleedjesmarkt is voor de
groepen 3 t/m 8. Vanaf 11 uur leggen de kinderen
de boeken klaar voor de kleedjesmarkt. Vanaf 11.15
uur mogen de kinderen rond gaan lopen. De
kleedjesmarkt duurt tot 12:00 uur. Alle boeken
kosten € 0,50. Voor de kinderen van de groepen 3 is
dit natuurlijk nieuw. Zij mogen boeken verkopen,
maar ook gewoon lekker rondsnuffelen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de
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Zet je in voor jouw schoolbieb samen met Bruna.
Doe mee, want leesplezier creëer je samen!
Namens de Kinderboekenweekcommissie heel veel
(voor)leesplezier gewenst!
Startdienst
Op 6 september hebben we de start van het
schooljaar gevierd. Met een fijne samenkomst in De
Ark samen met onze partnerscholen Aan Boord, Het

Kompas, Het Zuiderlicht en Christiaan Huygens. Het
thema Samen Leren Leven is uitgebeeld, o.a. in de
vrolijke sketch door vier juffen. Met de kinderen
hebben we o.l.v. de band luid gezongen. Elke
directeur kreeg Het Licht om mee te nemen naar het
schoolgebouw waar we weer een heel schooljaar
vol vertrouwen met elkaar Samen Leren Leven.
Rouw en Verlies
Week 44 (30 oktober t/m 3 november) staat
gepland als de week waarin we met alle groepen stil
staan bij:
“rouw en verlies”.
Iedereen , jong en oud, komt in aanraking met
verdriet en teleurstelling in het dagelijks leven.
Hoe kun je daarmee omgaan ?
Vanaf het eerste moment in het leven heb je te
maken met verdriet en teleurstelling. Mama laat de
baby alleen achter in zijn bed om te gaan slapen, de
knuffel valt uit de box , het konijn gaat dood, je fiets
wordt gestolen, en je moet je vertrouwde omgeving
verlaten omdat je gaat verhuizen. Je krijgt te maken
met ernstige zieke familieleden en soms overlijdt er
iemand waar je veel van houdt. Dit zijn allemaal
momenten waarbij je de pijnlijke kanten van het
leven ontmoet en je leert omgaan met verdriet en
teleurstelling.
Verlies / verdriet hoort bij het leven. Daar willen we
de kinderen (op hun niveau) in de verliesweek
bewust van maken. Het is goed als de kinderen hun
gevoelens hierover kunnen uiten en delen met
klasgenoten. Dat kunnen allerlei gevoelens zijn.
Bang, boos, verdrietig, blij, opgelucht, (hoe raar dat
ook lijkt) of schuldgevoelens.
Het is goed om daar in de groep , zonder dat daar
direct een verdrietige reden voor is, met elkaar over
te praten, te zingen, boeken te lezen, oefeningen te
doen.

tijdens onze ateliers. Heeft u interesse om mee te
doen, uw expertise te delen of uw bedrijf open te
stellen dan kunt u zich via de mail opgeven bij Josee
van
Olst,
leerkracht
groep
3b:
joseevanolst@codenz.nl

Aftredend lid van de MR Conno de Ruiter in het
zonnetje
Conno de Ruiter nam afgelopen
woensdagavond tijdens de
ouderavond officieel afscheid
van de MR. Gerton Starink, de
nieuwe voorzitter van de MR,
bedankte Conno voor zijn
jarenlange
inzet
op
De
Zevensprong de afgelopen jaren.
Wij verwelkomen Michiel Doeze Jager van harte als
nieuw lid van de oudergeleding van de MR.
Terugblik op de ouderavond van woensdag 27
september 2017
Afgelopen woensdagavond hebben wij een centrale
ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond
hebben wij de uitslag van de ouderenquête
gepresenteerd en een aantal speerpunten
besproken die daaruit voortvloeien. Deze avond
hebben wij ouders mee laten denken over de
volgende speerpunten: ouderbetrokkenheid, MR,
maandvieringen, communicatie en andere
schooltijden. Een uitgebreid verslag van de avond
en de uitkomsten van de ouderenquête vindt u
vanaf maandag op onze website.
Het speerpunt communicatie gaan wij als eerste
aanpakken. Hier willen wij ook ouders betrekken.
Als u affiniteit of interesse heeft om mee te denken
over dit onderwerp, dan kunt u dit kenbaar maken
bij Adrietta Bos: adriettabos@codenz.nl.

Als uw kind thuis komt met vragen of opmerkingen
over verdriet / verlies, dan zou dat ook voor u een
mooi moment kunnen zijn om samen te praten over
het verlies dat bij het leven hoort.
Werkgroep rouw en verlies: Truus Ploeg en Jenneke
Haagsma
Gezocht voor onze ateliers!

Levensbeschouwing - thema oktober : Andere
tijden.

Wij zijn op zoek naar ouders met een expertise of
een bedrijf waarvan wij gebruik mogen maken

We zijn dit schooljaar begonnen met het thema
“samen leren leven”.
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Dat dat dat niet altijd even makkelijk is, gaan we
zien in de komende maand.
Het volk Israël komt, na jaren van onderdrukking in
Egypte, vrij !!!
Er komen “andere tijden” voor hen.

Jaarplanning 2017-2018
Velen van u hebben gevraagd om een jaarplanning
op papier. In de bijlage bij deze maandbrief ook de
jaarplanning 2017-2018.
Agenda
Oktober
4 oktober
5 oktober
9 oktober
13 oktober
13 oktober
23-27 oktober
30 oktober

Ze gaan onder leiding van Mozes op weg naar het
door God beloofde land. Maar hoe moeilijk kan dat
zijn. Het wordt een lange reis ….. We zien geklaag,
gemopper, ontrouw, onrust en onwil van het volk.
Maar God houdt van hen en blijft hen trouw. Hij
leert hen wat het betekent Hem te volgen en lief te
hebben, door de wonderen die Hij doet en door Zijn
leefregels te geven.

Na een turbulente reis van 40 jaar gaan ze het
beloofde land in! En dat wordt weer een andere tijd
voor hen.
Op woensdag 1 november laten de verschillende
groepen zien hoe zij met dit thema hebben
gewerkt. Komt u er ook naar kijken?
8.45u - groep 3,4,5
9.30u - groep 5/6, 6,7,8
11.45u - groep 1,2
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Start kinderboekenweek
School dicht i.v.m. staken
Kinderen les tot 13.45 uur
Kleedjesmarkt
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie
Start rouw- en verliesweek

November
1 november
1 november

Dankdag
Maandvieringen
8.45u - groepen 3,4,5
9.30u - groep 5/6,6,7,8
11.45u - groep 1,2

3 november
9 november
21 november
29 november

Juffenfeest groep 1 en 2
Spreekuur 3
Kinderen les tot 13.45
Maandviering

