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Inleiding 
“Kom maar op”, dit is het thema van de SGK-week. 

Maandagmorgen zijn we begonnen met een 

gezamenlijke opening. In de Bijbelverhalen die deze 

week centraal staan, gaat het steeds over mensen die 

God iets vragen en daar antwoord op krijgen. De 

kinderen hebben gehoord dat ze met al hun vragen 

en zorgen naar de Here God toe mogen. “Kom maar 

op met al je vragen” In de Bijbel staat: 

 'Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren'. 

De kinderen hebben een boekje met Bijbelverhalen 

gekregen, die u thuis kunt voorlezen. Zondag sluiten 

we de week af met een dienst in de hervormde kerk. 

Deze dienst begint om 9.30 uur. Na de dienst bent u 

van harte welkom in Pro Rege waar de koffie 

klaarstaat.  

 

Zendingsgeld 
Tijdens de SGK-week is het ook gebruikelijk dat we 

de aftrap doen van het goede doel voor dit jaar. 

We willen gaan sparen voor Bartimeüs. Dit is een 

stichting die zich inzet voor kinderen met een visuele 

beperking. De voorlichtingsles stond eigenlijk 

gepland voor vandaag, maar door ziekte van de 

voorlichter kon dit helaas niet doorgaan. Nu krijgen 

de kinderen op woensdag 8 oktober meer uitleg over 

de actie. 

Het zou fijn zijn als de kinderen elke maandag geld 

mee mogen nemen voor dit goede doel. In het 

voorjaar hopen we weer een grote actie te 

organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dierendag 
Vrijdag 4 oktober is het weer dierendag. Een dag 

waarop we de dieren extra aandacht willen geven. Dit 

jaar willen we een dierententoonstelling organiseren. 

Heeft uw kind een huisdier dat thuis ook altijd al in 

een kooi, kom of hok zit, dan mag dit dier 

vrijdagmorgen in het speellokaal van de school 

neergezet worden. Graag met een kaartje van wie het 

dier is, hoe het dier heet en wat het dier allemaal eet 

en evt. nog meer leuke weetjes over het dier. Per klas 

wordt er deze morgen een bezoekje gebracht aan de 

tentoonstelling. De dieren mogen om 12.00 uur of 

14.30 uur weer opgehaald worden. Heeft uw kind een 

allergie en mag het niet in aanraking komen met de 

dieren, geef dit dan door aan de leerkracht. 

 

Kinderboekenweek: Op Reis 
De maand oktober is de christelijke 

kinderboekenmaand. Dit jaar is het thema: “Op reis” 

Niet zozeer de bestemming, maar het vervoer erheen 

staan centraal, nieuwe dingen ervaren. Als je aan het 

lezen bent, ben je vaak op reis: Kun je met een boek 

niet elke reis maken die je wilt? 

In deze week lezen we in de klas het actieboek. 

Verder zal er deze week veel gelezen worden in de 

klas Op donderdag 3 oktober komt schrijfster Vera 

Backker voor groep 1 t/m 4 op school. Vrijdag 4 

oktober vertelt schrijver Arend van Dam over zijn 

werk als schrijver in groep 5 t/m 8. 

In de bijlage vindt u ook nog informatie over 

activiteiten die in de bibliotheek plaatsvinden. 

Ouderportaal 
Zit uw kind in groep 4 t/m 8? Dan wijs ik u graag op 

het ouderportaal van Parnassys. Op het ouderportaal 

kunt u de vorderingen van uw kind bekijken. De 

eerste cijfers staan er al op! De inloggegevens hebt u 

al eens van ons ontvangen. Heeft u nog geen 

gegevens, stuur dan een mail naar 

directie@pcbderank.nl 
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Welkom 
Misschien heeft u haar al eens zien lopen in de 

school. Sinds enkele weken werkt juf Petra de Bode 

bij ons. Ze is vooral bezig om individueel met 

kinderen te werken. Juf Petra, ook vanaf deze plaats 

heten we je van harte welkom! 

 

Blokfluitles 
Vrijdag 4 oktober starten de blokfluitlessen. Vanaf 

14.30 uur tot 15.15 uur wordt er in het lokaal van de 

Ukkeklup les gegeven. Voor meer informatie en 

aanmelden verwijs ik u graag naar de bijlage bij deze 

nieuwsbrief.   

 

Inloophalfuur 
Op vrijdag 11 oktober bent u van harte welkom in de 

klas van uw kind. Vanaf 8.30 tot 9.00 uur staat de 

deur open en kunt u binnen lopen om het werk van 

uw kind te bekijken. 

 

Ontruimingsoefening 
Op dinsdag 22 oktober houden we een 

aangekondigde ontruimingsoefening. Stel dat er 

brand uitbreekt of dat we om een andere reden het 

schoolgebouw snel moeten verlaten, dan is het fijn 

als we weten hoe we dit het beste kunnen 

aanpakken. Daarom oefenen we dit een paar keer per 

jaar. De eerste keer vertellen we de kinderen wat er 

gaat gebeuren. In de loop van het jaar zullen we ook 

een keer onverwacht oefenen.  
 

Ukkeklup 
Hier een berichtje van de voorschool.. 

Welkom bij onze school, Nora en Joas!! 

We gaan de komende weken het lokaal wat gezellig 

maken door het te versieren met herfsttekeningen 

en-plaksels, die we gaan maken. 

Daarnaast zijn we hard aan het oefenen om tot 5 te 

tellen….. 

Omdat het donderdag 3 oktober bijna dierendag is, 

vinden we het gezellig als je dan je knuffel 

meeneemt. 
 

Planning en agenda  
Aanwezigheid Hannie Molenaar: 

Wekelijks op maandag en dinsdag. 

Daarnaast ook op: donderdag 3 oktober, vrijdag 11 

oktober en donderdag 24 oktober 

 

oktober  

30 september 

t/m 6 oktober 

School-Gezin en Kerk- week 

2 oktober Gebedskring 

3 oktober Schrijfster Vera Backker in groep 

1 t/m 4 

4 oktober Schrijver Arend van Dam in 

groep 5 t/m 8 

4 oktober  Dierendag 

6 okt.  Gezinsdienst om 9.30 uur 

7 t/m 11 

oktober 

Kinderboekenweek: “Op reis” 

 

9 oktober Voorlichtingsles Bartimeüs 

11 oktober Inloophalfuur 

12 oktober Juf Mieke jarig 

14 t/m 18 

oktober 

Herfstvakantie 

20 oktober Juf Rianne jarig 

22 oktober  Ontruimingsoefening 

23 oktober Hoofdluiscontrole 

28 oktober Juf Carola jarig 

  

29 oktober Volgende nieuwsbrief 

 

 


