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Agenda
22 t/m 26 oktober
28 oktober
29 oktober
29 oktober
1 november
1 november
9 november
10 november

Herfstvakantie
juf Marieke jarig
Start Jeelo project “Omgaan met geld”
GGD groep 7
juf Danielle jarig
Bag2school
juf Aafke jarig
scholencross

Project SAMEN STERK
We hebben het eerste project afgerond. Deze 7 weken stonden in het teken
van kennismaken met elkaar en elkaar leren kennen. De Gouden weken, de
Kinderboekenweek en de kerkschooldienst stonden allen in het teken van dit
thema. Wat een mooie dingen zijn er gedaan en ontstaan! Hier worden we
blij van.
Zijn we nu dan klaar? Nee, elkaar leren kennen doe je niet in 7 weken,
daarvoor hebben we langer de tijd nodig. Deze tijd krijgen we ook; ons leven
lang. We hebben dus nog genoeg tijd om zaken aan te scherpen en te
ontwikkelen waar het gaat om elkaar leren kennen. Dit geldt zowel voor
contacten met elkaar als werkgerelateerde zaken zoals methodes en
identiteit.
Ontwikkeling is vooruitgang; we blijven dus in beweging met elkaar. Wilt u
hierover met mij van gedachten wisselen, bent u altijd welkom: de deur staat
altijd open.
Onderstaand gedicht geeft voor de kinderen mooi weer, waar het de
afgelopen periode voor hen omging.
Ik heb een vriendje in de rij en een vriendje op het plein
Eén die heel erg groot is en de ander heel erg klein
Ik heb een vriendje voor de tranen en één vriendje voor de pret
Ik heb ook een nieuw vriendje maar die ken ik nog maar net
Eén waar ik goed mee kan werken en één voor kattenkwaad
Eén die altijd snoepjes heeft, één die weet hoe het met me gaat
Het zijn jongens en het zijn meisjes meestal gaat alles door elkaar
Want als je met elkaar bevriend bent dan is alles goed en niets is raar
Soms heb ik met mijn vriendjes ruzie om de stomste dingen
Omdat jij beter bent in spelling omdat ik beter kan zingen
Omdat jij roze een mooie kleur vindt en oranje bij mij past
Omdat de wedstrijd die ik zou spelen zonder reden is afgelast
Omdat jij mij altijd laat lachen en de juf moppert op mij
Omdat ik een geheim vertelde maar jij zei er geen tegen mij

Ik heb heel veel vrienden, ze zijn allemaal van mij
Maar ik kan ze heel goed delen want aan vriendschap is heel fijn
Dat je zelf mag kiezen met wie, waarom, wanneer en hoe je bevriend met
iemand wilt zijn.
!!!!!!SchouderCom!!!!!!
Misschien heeft u gezien dat de URL waar onze Schoudercom te vinden is niet
klopt. Dit is klipper.schoudercom. Dit komt doordat deze app vorig
schooljaar op de Klipper uitgeprobeertd. In de herfstvakantie, op 23
oktober, zal SchouderCom de URL veranderen. Dit betekent dat op deze dag
de app niet te lezen is.
Dit betekent ook dat u de app moet verwijderen van uw device
en opnieuw moet installeren. Op de computer kunt u SchouderCom dan
vinden op: www.floreant.schoudercom.nl U zal uw bookmarks
(snelkoppeling) moeten aanpassen die nog verwijzen naar de huidige domein
(www.floreant.schoudercom.nl).
Wij betreuren dit ongemak, maar we willen het wel goed hebben.
Scholencross
Wat een lopers hebben we op De Floreant! Er deden zo'n 50 kinderen van
onze school mee. Dit was goed te zien! Ons mooie nieuwe schoolshirt viel
heel erg op! Bedankt Rianne en Leonie voor het meedenken.
We wensen alle kinderen die meedoen op de 2e cross (10 november) veel
succes.
Kunstwerk
Op de zijkant van het gebouw aan de Kerkstraat hangt een groot kunstwerk
van de Klipper. We hebben uitgezocht van wie dit kunstwerk is en het blijkt
dat het aan de school geschonken is door verschillende commissies van de
school. We hoeven het dus niet aan iemand terug te geven. Omdat het een
kostbaar stuk is is in overleg met de MR is besloten om het kunstwerk te
verkopen.
De vraag is dan ook: Is er iemand, of kent u iemand, die belangstelling heeft
voor het kunstwerk? U kunt uw bod indienen bij juf Monique:
m.dendekker@aves.nl. Sluitingsdatum is 31 oktober 2018.
Breng het bij een ieder onder de aandacht!
Project "Omgaan met geld"
Zoals u weet starten we 29 okober met het project "Omgaan met geld". Deze
start is aan de Kerkstraat. We zullen het project, met z'n allen sluiten aan de
Sportstraat.
Vanuit de overblijf
We zien regelmatig dat kinderen snoep in hun trommel hebben. Wij vragen u
dit snoep niet mee te geven, omdat één van de regels van het overblijven is:
Snoep, chips, koek enz. is niet toegestaan.
Bag2school
Op 1 november kunt u oude kleding, gordijnen, beddengoed, schoenen (in
paren), tassen en knuffels inleveren op school. De opbrengst van deze actie

is voor school. Met het opgehaalde geld kan de school extra materiaal
aanschaffen. Uw kind krijgt hiervoor een speciale plastic zak mee naar huis.
Op school zijn meerdere zakken te verkrijgen, ook kunt u gewone grijze
vuilniszakken gebruiken.
Fiets
Omdat er regelmatig iemand even in het andere schoolgebouw moet zijn,
vragen wij wie er een (oude) fiets heeft die we op school in de schuur kunnen
zetten. Op de fiets kost het minder tijd en het is ook nog milieuvriendelijker.
Jarigen
24 okt.Aimee Blauw
groep 6; 9 jaar
27 okt.Ischma Krist
groep 4; 8 jaar
29 okt.Jasmijn Sijbesma groep 7; 10 jaar
29 okt.Pepijn Tesselaar groep 3; 6 jaar
2 nov. Aasa Vergeer
groep 6; 9 jaar
3 nov. Frederique Fokkens groep 3; 6 jaar
7 nov. Tessa van de Gaag groep 5; 8 jaar
7 nov. Indy Wentink
groep 7; 10 jaar
9 nov. Sharon Broeksema groep 7; 10 jaar
Alvast gefeliciteerd allemaal!
Vanuit de RK parochie
Kinderviering Polderbreed Sint Maarten
Een oproep aan alle kinderen en hun ouders.
Kom je ook naar de jaarlijkse Sint Maartenviering ?!
Op zondag 11 november is er een Sint Maarten -viering in de RK kerk in
Rutten om16.00u
Breng je lampion mee voor een optocht in de kerk
en kom luisteren en kijken naar een spel en het verhaal van Sint Maarten.
We gaan ook Sint Maarten liedjes zingen. Thema van de viering is Licht
delen.
De Werkgroep Sint Maarten hopen dat veel kinderen en ouders komen. Neem
gerust je opa, oma of andere vrienden mee.
Emmaüs parochie

