Omzien naar elkaar
Zending
Een aantal weken geleden is er via de Nieuwslander gevraagd
om mee te denken voor een zendingsdoel. De familie Nijland
kwam met het mooie idee om geld in te zamelen voor het
kindertehuis waar hun zonen Chris en Mark, die in maart 2019
naar Nederland kwamen en door de familie Nijland zijn
geadopteerd, hebben gewoond. Een mooi doel, wat we graag
willen steunen.
Dit kindertehuis staat op
de Filipijnen en het
komende schooljaar zal
ons zendingsgeld naar hen
toegaan.

Woord en Daad
Op de Filipijnen woont (toevallig?) ook ons sponsorkind!
Al jaren gaat een deel van het zendingsgeld naar Woord en Daad. Met dit geld ondersteunen
zij kinderen die het hard nodig hebben, via persoonlijk sponsoring. Eunice Guanzon is het
meisje dat wij mogen sponsoren. Ze is 6 jaar en woont bij haar moeder en grootouders.
Via Woord en Daad krijgt zij gezond eten en onderwijs. In de afgelopen week ontvingen wij
een voortgangsrapport van Eunice. Ze doet het goed op school en haar favoriete bijbeltekst
is Johannes 3:16. Ze vraagt of wij willen bidden voor een goede gezondheid en de veiligheid
van haar familie. We hopen op uw steun!

Tenten/dekens en slaapzakken gevraagd
Zoals jullie waarschijnlijk hebben gezien of gehoord is het
vluchtelingenkamp Moria op Lesbos vrijwel geheel afgebrand. Alles
binnen de muren van Moria is zo goed als weg. Door de brand zijn er nu
13.000 vluchtelingen dakloos op Lesbos. En ook voor de lokale Grieken
op Lesbos is dit de zoveelste grote klap. Hoe kunnen wij helpen? In eerste instantie door een plek te maken voor
de duizenden mensen die nu op straat lopen en slapen. Tenten plaatsen, dekens en slaapzakken aanschaffen,
eten en drinken verzorgen. Kortom de meest basale dingen regelen voor al deze mensen,
moeders met kinderen, kinderen die daar alleen zijn.
Heeft u dus nog schone slaapzakken, dekens en tenten liggen, dan kunt u deze morgen tussen 12:00 uur en 16:00
uur inleveren aan de Piet Heinstraat 19 (fam. Roelofs). Zij zorgen dan dat alles volgende week bij de stichting
‘Movement on the Ground’ terecht komt en mee gaat met het transport richting Lesbos.
Keep caring ♥ Keep sharing

Bruiloft
Op vrijdag 27 maart is juf (Margreet) Seppenwoolde getrouwd met Jeroen.
Het was een feestelijke dag, maar door de coronacrisis moest het bruiloftsfeest
worden uitgesteld. Morgen, zaterdag 12 september, gaat dit feest als nog plaatsvinden
en mogen ook de kinderen, die vorig schooljaar in groep 4a zaten, meegenieten
bij de Johanneshoeve in Vriezenveen! We wensen de juf & Jeroen, en natuurlijk alle
genodigden, een hele fijne en gezellige dag toe!

Cito - signaleringstoetsen
De periode voor de zomervakantie was een bijzondere periode voor ons allemaal.
Als ouder(s)/verzorger(s) was u opeens nauw betrokken bij het thuisonderwijs.
U heeft vast veel van uw kind(eren) gezien wat betreft het leren, maar ook inzicht gekregen in de
groei en ontwikkeling van uw kind(eren). Voor iedereen is deze periode best pittig geweest.

Niet ieder kind heeft evenveel kans gehad op thuisonderwijs. Hierdoor kan het resultaat van uw kind anders
uitpakken dan verwacht. De eerste periode op school is vooral gebruikt om ervoor te zorgen dat iedereen zich weer
fijn voelde in de klas en bij de groepsgenoten.
Nu, na de zomervakantie, willen we ook graag weten waar de leerlingen staan in hun cognitieve ontwikkeling.
Daarvoor gebruiken we de toetsen van Cito (voor de groepen 3 t/m 8). De toets die aan het eind van vorig schooljaar
niet is gemaakt, zal nu worden afgenomen (bv. zit uw kind nu in groep 5, dan worden de toetsen van eind groep 4
afgenomen).
We realiseren ons heel erg goed, dat het resultaat van deze toetsen tegen kan vallen. We gebruiken deze toetsen
vooral, om ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op wat de leerlingen nodig hebben.
Het is dus bedoeld als signalering!
In januari/februari 2021 wordt er weer getoetst (zoals gebruikelijk) en kunnen we de voortgang
beter in beeld brengen.
Vrijdag 25 september 2020 zal elke leerling een uitdraai van zijn/haar LVS (leerlingvolgsysteem)
meekrijgen naar huis (m.u.v. van de leerlingen in groep 1 en 2; zij maken geen toetsen), zodat u
ook inzicht heeft in de ontwikkeling van uw kind(eren).

Agenda
15 september
30 september
30 september
2 oktober
8 oktober
9 oktober
12 t/m 16 oktober

MR vergadering
Start Kinderboekenweek
GMR vergadering
8.45u – Gebedsgroep, personeelskamer
Boekenmarkt
Voorleeswedstrijd groep 7 & 8
Herfstvakantie

