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Zendingsgeld
We bedanken jullie voor al het geld dat jullie in de
eerste periode van dit schooljaar hebben
ingezameld voor de familie Vaders in Peru (
www.gzb.org ) en voor het project van de IZB dat
evangelisatieacties op markten en braderieën
organiseert. ( www.izb.nl) .Op 17 november zijn
jullie misschien ook nog naar de spelletjes middag
in de Taborkerk geweest, ook heeft deze middag
en avond van de zendingsverkoopdag geld
opgebracht voor de projecten. In totaal is er €
5678,64 bijeengebracht. Zonder jullie bijdrage van
€ 180,00 zou dit niet zijn gelukt. BEDANKT !!!
Binnenkort horen jullie wat de familie Vaders
allemaal met het bijeengebrachte geld heeft
kunnen doen voor de mensen in Peru. Namens de
werkgroep GZB/IZB ( voorheen onder de naam
zendingscommissie hervormde gemeente
Wierden) Anita Bom
Herma Borkent
Jolande Engberts
Welkom
We heten Willemke Nijhoff hartelijk welkom in
groep 1. Ze is 7 januari 4 geworden. We wensen je
een fijne tijd bij ons op school.
Luizen
Het gaat goed met de afwezigheid van de
kriebelbeestjes. Gelukkig waren er vorige week
tijdens de controle geen enkele te vinden. Blijft u
alert?
Bedankt
Geweldig dat er zo’n inzet was afgelopen
maandagavond tijdens de schoonmaak. Het is nu
weer lekker schoon, wel een prettig idee, nu met al
die griepbacillen. Allen die meegeholpen hebben
hartelijk bedankt!!!
Open huis
Woensdag 26 januari houden we open huis van
10.30 uur tot 12.00 uur. Als u jonge ouders kent,
maak ze maar attent op onze geweldige school.
Ook zaterdag 29 januari is er ’s morgens van 10.00
tot 12.00 uur gelegenheid om de school te

bekijken en leerkrachten te spreken over de
school.
Het voorleesontbijt: een goede start

De Nationale Voorleesdagen starten op woensdag
19 januari 2011 met het voorleesontbijt op
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en op de
basisscholen. Voorlezen maakt van kleintjes grote
lezers. Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk.
Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel
en bezorgt hen veel plezier. Het boek “Fiet wil
rennen” van Bibi Dumon Tak & Noëlle Smit staat
dit keer centraal. Dit boek is verkozen tot
Prentenboek van het jaar 2011. Ook in groep 1 en
2 gaan wij het voorlezen op woensdag 19 januari
2011. En we hebben gehoord dat er nog speciale
gasten komen..
Uw kind kan thuis “gewoon” ontbijten.
Themaweek
In de week van 24 t/m 30 januari gaan alle PCscholen in Wierden en Hoge Hexel aan de slag met
het thema “Goed voor elkaar”. U ontvangt
hierover nog nader bericht. Wat elk jaar terug
komt zijn de 3 Bijbelverhalen en het themalied. En
natuurlijk de prachtig versierde kerken op zondag
30 januari. Ook is er altijd een speciaal doel voor
het zendingsgeld en de opbrengst van de collecte
in de kerk. We verklappen nog niet alles maar het
doel heeft te maken met…….kippen . Hierover
komt nog een informatiebrief.

z.o.z.

Geboren
We feliciteren de familie Hinsenveld met de
geboorte van de derde dochter. Lisa (gr. 2) heeft er
een zusje bij gekregen op 7 januari. We wensen
jullie veel geluk met Esmee.
Bij de fam. Veneman ( Esmee, Acelica) is een
nieuw gezicht. Jayden heeft sinds kort een plek
gekregen in dit ( pleeg)gezin.
Typen met Type-Basic.
Volgende week gaat een aantal leerlingen van
groep 7 en 8 beginnen met de cursus type-basic.
Op maandag- en dinsdagmiddag na schooltijd gaan
ze leren blind typen. Dat is erg handig bij het
maken van allerlei werkstukken nu al bij ons op
school en later in het VO.
Er zal 20 weken worden geoefend op school en
voor thuis krijgen deze leerlingen een stand-alone
versie. Halverwege de cursus zal er een proefexamen worden afgenomen. Aan het eind van de
cursus zal er een examen plaatsvinden en zullen ze
een diploma behalen. Op dat diploma staat
vermeld: het aantal aanslagen per minuut dat is
behaald, plus de accuratesse (veel of weinig
fouten), plus alles wat we hebben geleerd. En dat
is een heel veel.
De begeleiding is in handen van juf Saskia en juf
Diny.
SOVA-training
In het voorjaar zal er weer een nieuwe groep
starten voor de sociale vaardigheidstraining in de
bovenbouw. Vaardigheden die bijvoorbeeld
worden aangeleerd zijn: complimenten leren
geven, je eigen grenzen aan kunnen geven, voor
jezelf opkomen (gevoel van eigenwaarde),
doorzetten, kritiek leren te accepteren en daar iets
van willen leren. Wanneer uw kind hiervoor in
aanmerking komt, wordt dit van tevoren met u
besproken. Nu juf Wies nog afwezig is, hebben we
besloten dat juf Elly de training gaat verzorgen.
Deze zal op dinsdagmiddag onder schooltijd op
school gaan plaats vinden. Ouders van de kinderen
die overleg hebben gehad over het volgen van
deze training zullen binnenkort via juf Elly verdere
info ontvangen.

Ter herinnering:
Enige tijd geleden is al vermeld in een nieuwsbrief
dat 8 maart een extra studiedag is. Deze staat niet
vermeld op de jaarkalender. Deze dag en ook
woensdag 9 maart zijn de kinderen vrij. Wilt u dat
op uw kalender vermelden. De biddag staat
verkeerd genoteerd. Deze is 9 maart.
Belangrijke data:
19 jan.: start voorleesdagen
24 t/m 30 jan.: themaweek met de kerken
26 jan.: open huis van 10.30 – 12.00 uur
29 jan.: open huis van 10.00 – 12.00 uur
1 febr 19.00 – 20.00 uur: inschrijven nieuwe
leerlingen, dus ook jongere broertjes/zusjes van
schoolgaande kinderen

