
 

 

 

Dank God in alles!  
Wat is er veel om dankbaar voor te zijn! Hier staan we niet altijd bij stil. Gelukkig vieren 
we jaarlijks Dankdag; een dag om, samen met de kinderen, te kijken naar alles wat we 
ontvangen. Een dag om God te danken voor alles wat Hij ons geeft. Dit jaar zullen alle 
groepen in de klas een Dankdag-viering houden met het thema “Dank God in alles!”. 
Samen zingen, een mooi verhaal uit de Bijbel (over Paulus die met een schip in een 
zware storm terechtkomt) en natuurlijk samen danken!  
Rond Dankdag hielden we altijd een voedselinzameling voor de Voedselbank  
Rijssen-Holten. Omdat het nu niet mogelijk is deze inzameling van producten te 
houden, willen we graag een geldinzameling houden. De kinderen kunnen op maandagmorgen geld hiervoor 
meenemen of woensdagochtend als het Dankdag is. Onderaan deze Nieuwslander vindt u meer informatie  
over dit project.  
 

Schoolontbijt 
Donderdagochtend 5 november kunnen de kinderen zich nog 
een lekker een keertje omdraaien in bed, want we ontbijten 
die ochtend niet thuis, maar op school! Dit keer zonder de 
hulp van ouders/verzorgers, maar dat komt vast goed. Op 
deze manier hopen we de kinderen bewust te maken van het belang van een gezond en  
gevarieerd ontbijt. Iedereen mag de 3 B’s meenemen naar school: Bord, Beker en Bestek! 

  
Geboren! 

Veel kinderen kennen juf (Johanna) Fikse vast nog wel! Vorig schooljaar heeft ze  
voor een langere tijd ingevallen in groep 6 en ook dit schooljaar heeft ze nog een  
aantal keren bij ons gewerkt. Als invalster is ze verbonden aan onze school en  
daarom is het aan ons de eer om u te vertellen dat ze op 21 oktober een zoon  
heeft gekregen met de prachtige naam Xavian!  
Tom, Johanna, Milan en Jesse: van harte gefeliciteerd met jullie zoon en broertje!  
We wensen jullie veel geluk en  
Gods Zegen toe met elkaar. 
 
 

 

75 jaar VN 
In 2020 is het precies 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Gelukkig ligt deze  
vreselijke periode ver achter ons, maar helaas is het onderwerp oorlog wereldwijd nog steeds  
actueel. Oorlog, ongelijkheid en discriminatie zijn nog steeds aan de orde van de dag. Mede door de  
oprichting (24 oktober) van de Verenigde Naties (VN) aan het einde van de Tweede Wereldoorlog,  
zijn er gelukkig al veel goede stappen gezet in de richting van vrede en veiligheid. Maar het is ook  
belangrijk om hier blijvende aandacht voor te hebben. Kinderen leren zo hoe waardevol en onbetaalbaar  
het is om in een veilig land te leven waarin verschillen tussen mensen geaccepteerd worden.  
Dit hebben we vandaag 'gevierd' met alle groepen. Elke groep heeft op eigen niveau en passend bij de  
kinderen gewerkt aan een les over vrede en veiligheid, verschillen en/of internationale samenwerking. 
Als afsluiting hebben we op het plein hele mooie tekeningen gemaakt met stoepkrijt. 
 
  

 
 
 
 
 

http://www.beatrixschoolrijssen.nl/


Beterschap! 
Afgelopen maandag is Zara van Pijkeren (groep 8) naar het ziekenhuis gegaan. Daar bleek ze een 
ontstoken blindedarm te hebben. Hier is ze gelijk aan geopereerd. Helaas bleek de blinde darm 
al geknapt, waardoor ze de hele week in het ziekenhuis moest blijven ter observatie. Gelukkig 
mocht ze vandaag weer naar huis. Zara: we wensen je heel veel beterschap en hopen je snel 
weer te zien op school!  
 

Agenda  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 28 oktober  GMR vergadering 

 1 november  Lied van de week: Psalm 42:1 en Lied 865:1 

 3 november  MR vergadering 

 4 november  Dankdag – vieringen in de groep 

 5 november   Nationaal Schoolontbijt  

 6 november  Gebedsgroep (thuis) 

 10 en 12 november  Facultatieve voortgangsgesprekken 

 18 november  ICT-Scholing – alle kinderen zijn vrij! 

Dag allemaal,  

Woensdag 4 november a.s. is het weer ‘Dankdag’. De laatste jaren hebben jullie 

rond ‘Dankdag’ altijd levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank in Rijssen-

Holten, dat was ieder jaar een groot succes!  

De vrijwilligers van de Voedselbank maken iedere week voedselpakketten klaar 

voor mensen die niet genoeg geld hebben om eten te kunnen kopen. Daarvoor is 

dus wekelijks voedsel nodig. Helaas kan de voedselactie vanwege Corona niet 

doorgaan. We hebben namelijk heel veel vrijwilligers nodig voor het 

brengen/ophalen van de kratten, het sorteren en wegpakken van alle 

levensmiddelen enz.  

Het risico dat zij besmet worden willen/mogen we niet nemen. We hebben 

daarom nagedacht over hoe jullie ons alsnog kunnen helpen en hebben het 

volgende bedacht: Wanneer jullie dit jaar geld i.p.v. levensmiddelen inzamelen, 

kan de voedselbank hiervoor rijst, pasta, melk enz. kopen zodat er toch 

pakketten gemaakt kunnen worden. Doen jullie mee om er op deze veilige manier 

een mooie actie van te maken? De voedselbank zal jullie heel DANKBAAR zijn. 

Veel succes en alvast heel erg bedankt

 

 



 
 

 


