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Algemeen
Deze periode worden de Bijbelverhalen verteld uit het
Oude Testament. Ze gaan over het volk Israël dat op
weg is naar het beloofde land.
Deze verhalen spelen zich af in een heel andere tijd,
maar zijn ook actueel. Het thema is namelijk “wijs me
de weg.” Die vraag stel je aan iemand die jou verder
kan helpen. De Bijbelverhalen nodigen uit om na te
denken over de vraag wie dat voor jou zou kunnen
zijn.
Veel informatie
We zijn ons er van bewust dat we u veel informatie
sturen. Naast de nieuwsbrief ontvangt u nog losse
berichten, mail uit de groepen, huiswerk en regelmatig
Corona-updates vanuit het bestuur. Ook op onze
website vindt u informatie. (Deze wordt overigens eind
november vernieuwd en zal daarna weer up-to-date
zijn).
En u kunt ons ook nog volgen op facebook.
We willen proberen deze stroom aan informatie iets
overzichtelijker voor u te maken.
De nieuwsbrieven en informatie vanuit het bestuur zult
u op dezelfde wijze blijven ontvangen. De algemene
groepsinfo zal in overleg met de duo-collega ook via
de mail met u gedeeld blijven worden.
Zodra de nieuwe website in de lucht is, zal vanaf
groep 5 het huiswerk steeds op de website geplaatst
worden. Op deze manier kunt u zelf met uw kind
meekijken naar het huiswerk.
Klasbord
Nu u de school niet in mag, hebben we ook gezocht
naar een manier om u meer te kunnen betrekken bij
wat er in de groepen gebeurt.
We willen u toch een kijkje kunnen geven in de klas.
Daarom willen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 3
de app Klasbord installeren. Daarmee kunnen ze
eenvoudig korte berichten over en foto’s plaatsen van
activiteiten.
Klasbord is een afgeschermde omgeving en dat is wel
zo fijn! Om een klas te kunnen volgen heb je als ouder
de unieke klascode en goedkeuring nodig van de
leerkracht. Foto’s worden hiermee niet openbaar.
U ontvangt de informatie hierover via de leerkrachten.
Als het gebruik van deze app een succes blijkt te zijn,
overwegen we om deze ook voor de andere groepen
te gaan gebruiken.
Verlof juf Cobi
In onze cao is geregeld dat leerkrachten vanaf een
bepaalde leeftijd onder voorwaarden verlof mogen
opnemen. Juf Cobi gaat van deze regeling gebruik
maken. Dit betekent dat zij vanaf de herfstvakantie tot
ongeveer eind mei 2021 iedere woensdag vrij is.
Juf Saskia Barel zal haar deze dagen vervangen.

Continurooster
Vrijdag 16 oktober hebben de groepen 5 t/m 8 een
continurooster. Zij eten op school. Om 14.30 u start
voor hen de herfstvakantie. De kinderen brengen zelf
eten en drinken mee.
Er worden hiervoor geen overblijfkosten gerekend.
De groepen 1 t/m 4 zijn gewoon om 12 uur vrij.
Koptelefoons
Inmiddels werken we al weer
enkele jaren met chromebooks in
de groepen 3 t/m 8. We vinden het
belangrijk dat alle leerlingen daarbij
een goede koptelefoon kunnen
gebruiken. Daarom hebben we voor alle leerlingen
vanaf groep 3 een goede, kidsproof, veilige
koptelefoon aangeschaft. Deze geven we eenmalig
aan onze leerlingen. Het is de bedoeling dat deze op
school wordt gebruikt. Wanneer deze stuk gaat is er
op school een nieuw exemplaar te koop à €10.
Wintertijd

In de nacht van 24 op 25 oktober start de wintertijd.
De klok gaat om 3.00 u een uur terug. De nacht duurt
dan heerlijk een uur langer. 😊
Bijlagen
Op verzoek vindt u na deze nieuwsbrief enkele
bijlagen.

Agenda
Vr 16 okt
Vr 16 okt
Zo 25 okt
Ma 26 okt
Do 5 nov
Za 7 nov

12 u start herfstvakantie gr 1 t/m 4
continurooster gr 5 t/m 8 tot 14.30 u
start wintertijd
weer naar school
8-9 u CJG-inloop
Rommelvlietdag geannuleerd!

Met vriendelijke groet,
Lizeth Vellekoop
Directeur

Aandacht voor muziek:

Muziek maken? Start met het bespelen van een blaasinstrument! Kom op klarinetles!
Lijkt het je leuk om muziek te maken op een instrument wat heel veel kan?
Mooie, gezellige en herkenbare liedjes spelen? Kom bij mij voor een gratis* proefles!
De klarinet is van de blaasinstrumenten degene met de meeste mogelijkheden. Divers inzetbaar en geschikt voor
vele muziekgenres past de klarinet bij vrijwel iedereen!
Mijn naam is Wendy en ik geef op woensdagmiddag & avond klarinetles aan alle leeftijden en niveaus. Deze
lessen geef ik in Oudenbosch op basisschool de Klinkert.
Interesse in een les? Neem contact met me op voor verdere informatie en het maken van een afspraak voor een
vrijblijvende proefles! Voor deze proefles heb ik alle materialen voor je.
*proefles gratis indien er minimaal 5 lessen op volgen
Wendy Lagerweij / +31 6 27 42 04 07
www.wendylagerweij.com / info@wendylagerweij.com

Hoi allemaal,
Ik ben Bianca Jonkers
Ik geef dwarsfluitles in Zevenbergen en in Fijnaart, maar ook in Bergen op Zoomen omstreken.
Dit doe ik met heel veel enthousiasme. De dwarsfluit is een prachtig instrument waar je alle kanten mee op kunt.
Klassieke muziek, pop muziek, jazz en ook heel veel wereld muziek. Benieuwd hoe dat klinkt? Benieuwd of het iets
voor jou is? Kom eens een proefles proberen.
In 2006 heb ik mijn diploma behaald aan het Rotterdams conservatorium (Codarts) met als hoofdvak klassieke
dwarsfluit. Ik studeerde bij Jo Hage. Vervolgens heb ik schoolmuziek gestudeerd en mijn diploma behaald in 2008.
Ik geef dwarsfluitles aan kinderen en volwassenen van alle niveaus. Met veel
plezier organiseer ik huiskamerconcertjes, laat ik leerlingen samen spelen in duo's of
ensemblevorm en laat de leerling kennis maken met de piccolo en de altfluit.
Regelmatig ben ik te horen in combo’s en duo’s waarin ik graag verschillende stijlen
laat horen
Mail gerust
Bianca_jonkers@hotmail.com
Kijk eens op mijn website
www.dwarsfluitlesbergenopzoom.nl

Nedim Gitaarles
Hoi allemaal,
mijn naam is Nedim Suta en ik geef al sinds 2003 gitaarlessen in Zevenbergen.
Mijn lessen vinden elke woensdag plaats in het kindcentrum de Neerhof.
Bij mij kan je al vanaf groep 4 gitaar leren spelen op een Spaanse, western of elektrische gitaar.
Zou je een keertje dit veelzijdige en populaire instrument willen uitproberen?
Schrijf je dan in voor een proefles via gitaarlesnedimsuta@gmail.com
Overige lesinformatie is te vinden op www.gitaarlesnedimsuta.nl (onder het kopje Les Zevenbergen)

Mijn naam is Denise van Geel. Ik volg op het moment de minor Business Innovation aan de HAS
Hogeschool. Tijdens deze minor moet ik drie bedrijfsplannen uitwerken. Een daarvan is het Voedselbos
Moerdijk.
Door middel van een enquête ben ik op dit moment aan het kijken wat de meningen van de Moerdijkse
bevolking is. Om een zo realistisch mogelijk beeld te kunnen schetsen, wil ik met deze enquête de
doelgroep zo goed mogelijk benaderen. De link naar de
enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/CNGVLKL
Via deze mail vraag ik u de enquête te delen met werknemers en ouder(s)/verzorger(s) die aangesloten
zijn bij uw basisschool. De enquête is geheel anoniem, en zal ongeveer vijf minuten in beslag nemen.

