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‘Stel je voor….!’
Dit is het thema van de School-Gezin-Kerk week.
Deze week luisteren de kinderen naar verhalen over
Bartimeüs, Zacheüs en de melaatse man. Jezus stelt
zich voor. Hij vertelt wie Hij is en dat je met al je
ziekte en zorgen, maar ook met je blijdschap bij Hem
terecht kan. Stapje voor stapje leren we God beter
kennen.
Stel je voor, wat een wonder
Wie ik heb ontmoet
Onvoorstelbaar zo bijzonder
Niemand is als Hij zo goed

kan iedereen deze dienst meemaken.
Op de website www.hervormdkerkwijk.nl komt de
liturgie te staan en u kunt dan doorklikken naar
Kerkdiensten > Kerkwijk.
Als u met uw kind(-eren) deze dienst graag in de kerk
bijwoont, kunt u dat tot uiterlijk donderdag 24
september laten weten bij de scriba van de
hervormde gemeente, Jilian van Kuilenburg
scriba@hervormdkerkwijk.nl Geef daarbij aan met
hoeveel personen u wilt komen. U krijgt dan ook
informatie over de regels die in acht worden
genomen. In verband met de coronamaatregelen is
aanmelden verplicht, maar u bent van harte welkom!

Goede-doelenproject 2020-2021

Hij is echter dan echt
Trouwer dan trouw
Hij wijst mij de weg
als ik op Hem vertrouw
Hij is groter dan groot
Dichter dan dichtbij
en Hij houdt van mij
Hij houdt van mij!
Stel je voor……
Vrijdag krijgen de kinderen het projectboekje mee
naar huis. Daarin kunt u alles lezen over deze SGKweek.

SGK- gezinsdienst
Op zondag 27 september is er in de dorpskerk van
Kerkwijk om 9.30 uur een gezinsdienst die aansluit bij
het thema van onze SGK-week. Via de live uitzending

Juf José, misschien kent u haar nog! De 70+ juf die
vorig schooljaar nog vol passie en enthousiasme les
gaf in groep 1&2. Naast haar werk als ‘invaljuf’, steekt
ze ook veel tijd in ‘Stichting een betere Roemeense
wereld’. Deze stichting heeft een projecthuis in
Roemenië waar allerlei activiteiten worden
georganiseerd voor kinderen die het niet zo breed
hebben. Dit jaar willen we voor dit ‘bijna thuis huis’
gaan sparen. De kinderen mogen op maandag
zendingsgeld meebrengen. We hopen dat we aan het
einde van het schooljaar een mooi bedrag kunnen
over maken aan deze stichting. Vanmiddag hebben
de kinderen een presentatie gekregen over dit goede
doel en in het projectboekje dat de kinderen vrijdag
mee naar huis krijgen, kunt u nog meer lezen over
deze stichting.

Corona
Vorige week vrijdag gaf minister-president Rutte een
persconferentie. Daarin vertelde hij dat kinderen die
verkouden zijn, gewoon naar school mogen. Wij zijn
blij met deze duidelijkheid. Dus is uw kind verkouden,
en dat gaat de komende maanden zeker een keer
voorkomen, dan mag het gewoon naar school. Als u
kind veel hoest of niest, wilt u het dan wel
thuishouden?
Wij ventileren veel! De ramen in de klas staan heel de
dag open. Nu het kouder gaat worden, is het fijn als
kinderen zich warmer kleden. Een extra vest
meenemen is handig. Dit kunnen ze makkelijk over
hun kleding aan- of uittrekken.
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Parro

Creamiddag

Veel ouders hebben zich inmiddels aangemeld voor
Parro! Fijn! Heeft u het nog niet gedaan, wilt u dit dan
deze week nog doen? Vanaf volgende week wordt
Parro het communicatiekanaal van leerkracht naar
ouder en van ouder naar leerkracht. (Natuurlijk mag u
ook nog bellen of mailen.) Sommige ouders hebben
ook het privé mobiele nummer van een leerkracht.
Wij zouden het fijn vinden als u dit nummer niet
meer gebruikt! Graag alleen nog via Parro
communiceren. U kunt met Parro altijd berichtjes
sturen. De leerkrachten lezen en beantwoorden de
berichten op hun werkdagen tussen 7.30 uur en 17.00
uur.

Op de jaarkalender staat dat er op vrijdag 25
september een creamiddag is. Omdat het nu ook
SGK-week is, hebben we de creamiddag verzet naar
vrijdag 2 oktober. Op deze middag zullen alle
kinderen van groep 5 t/m 8 op een creatieve manier
bezig zijn. We hopen op een gezellige middag!

Projectweek 5 t/m 16 oktober
De twee weken voor de herfstvakantie hebben we
een projectweek op school. Het thema is:

‘EN TOEN?’

Citotoetsen Rekenen
Normaalgesproken nemen wij aan het einde van een
schooljaar voor lezen, spelling en rekenen citotoetsen
af. Omdat het door het thuisonderwijs toch wel een
heel ander jaar werd, vorige jaar, hebben wij toen
alleen spelling en lezen getoetst. Rekenen moet dus
nog gebeuren. Dit gaan we volgende week doen. Alle
kinderen die nu in groep 4 t/m 8 zitten, maken dan
de eindtoets rekenen van het afgelopen schooljaar.

Studiedag 23 september
Aanstaande woensdag zijn alle kinderen vrij. De
leerkrachten hebben dan een studiedag. ‘s Morgens
beginnen we met een gezamenlijke vergadering en
daarna gaan we aan de slag in verschillende
commissies: hoogbegaafdheid, kanjertraining,
technisch lezen en creamiddag. ’s Middags hebben
we o.l.v. een externe deskundige een visie
vergadering. Tijdens deze vergadering denken we na
over ons onderwijs. Waar staan we nu, wat gaat er
goed en wat willen we verbeteren en welke plannen
maken we richting de toekomst.

Met dit thema gaan we terug in de tijd.
Geschiedenis komt tot leven en laat kinderen
werelden van vroeger ontdekken. We lezen
spannende verhalen over ridders, verplaatsen ons
in oorlogstijd of komen van alles te weten over de
Oudheid.
Op donderdag 15 oktober stond een kijkavond
gepland. I.v.m. het toenemende aantal besmettingen
met Corona vinden wij het niet verantwoord om deze
door te laten gaan. Wij gaan proberen u op een
andere manier mee te laten genieten van onze
projectweek. U hoort daar nog meer van!.

Groep 4&5 naar het Museum atelier
Op donderdagmorgen 8 oktober mag groep 4&5
naar het Museumatelier in Zaltbommel. Dit was een
excursie die vorig schooljaar al stond ingepland maar
door Corona niet door kon gaan. Vandaar ook de
voor ons wat onhandige combinatie van groepen.
Na overleg hebben we besloten dat juf Rianne deze
morgen meegaat met de excursie en dat meester
Dirk Jan op school blijft om les te geven aan groep 3
en groep 6. De meester en juf zullen u via Parro een
berichtje sturen of u evt. kunt rijden.

Fietsenkeuring
Op donderdag 15 oktober gaan de Verkeersouders
o.l.v. de fietsenmaker de jaarlijkse fietsenkeuring
uitvoeren. Er zal dan worden gekeken of de
verlichting nog goed is. Alle kinderen van groep 3
t/m 8 mogen die dag op de fiets naar school komen.
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Nieuws van de voorschool
Afgelopen weken hebben onze peuters moeten
wennen aan een wat langere schooldag. Elke morgen gaan ze nu vier uur naar school.
Op dit moment werken we over Noach. We vertellen
het verhaal van Noach uit de Bijbel en we hebben
daarbij een reuze grote boot in ons lokaal waar alle
kinderen van de voorschool in passen met alle dieren. Wij zingen de liedjes van: “Klop, klop, klop,
tik tik tik” en “1,2,3,4, hier een dier, daar een dier”
Hierna gaan we werken over de herfst met de
regen en de wind.

Inmiddels is de gebedskring groter geworden en zijn
er steeds meer ouders die mee willen bidden of aanwezig willen zijn. Het is goed om te weten dat als je
aansluit er niet vanzelfsprekend van je verwacht
wordt dat je hardop mee bidt. En mocht je
graag een keer mee willen luisteren / erbij willen zijn.
Weet je van harte welkom!

planning en agenda
Aanwezigheid Hannie Molenaar:
Wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag
23 september
28 september
t/m 2 oktober
2 oktober
5 t/m 16
oktober
13 oktober
15 oktober
19 t/m 23
oktober

Als jullie de komende weken naar het bos gaan, om
te speuren naar kastanjes, eikeltjes, noten, blaadjes
en nog meer moois, neem dat dan gerust mee naar
de voorschool…. we kunnen daar dan een mooie
herfsttafel van maken en er ook mee tellen en sorteren. Er is nog genoeg plaats op de voorschool. Als uw
kind in de loop van dit schooljaar of volgend schooljaar bij ons komt spelen vinden wij het ook heel fijn
als u uw kind vast aanmeldt.

Gebedskring
Elke maand komt de gebedskring bij elkaar om te
bidden voor de school en alles wat daarbij hoort.
De gebedsmomenten zijn terug te vinden op de jaarkalender van de school. Nu we rekening hebben te
houden met de maatregelen rondom Corona, houden we gebedskring (zolang het weer dat toelaat)
buiten in de ´binnentuin´ van de school.
Het is iedere keer weer bijzonder mooi om met een
groep ouders te bidden. Er rouleert een boekje door
de groepen waarin kinderen samen met hun juf of
meester gebed- of dankpunten kunnen zetten. Het is
zo verrassend waar kinderen mee komen en zo puur
om in alle vertrouwen alles aan Hem te mogen vragen of te bedanken. Afgelopen keer waren de gebedspunten niet alleen over dingen binnen de school
maar zelfs wereldwijd; hoe mooi om te lezen waar
kinderen aan denken en mee komen.
Jezus zegt in het Bijbelboek Mattheus:

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden. (Matt.18:20)
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Studiedag alle kinderen vrij
Afname Citotoets rekenen groep
4 t/m 8
Creamiddag groep 5 t/m 8
Projectweek: En toen?
Nieuwsbrief
Fietsenkeuring
Herfstvakantie

Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar

