THIJMEN & ARON GEBOREN
Op 1 oktober j.l. is Thijmen Haasnoot
geboren, zoon van juf Madelijne
Haasnoot en haar man Joël. En
broertje van grote zus Leonore.
En op 12 oktober j.l. is Aron van Duijn
geboren, zoon van juf Corrie van
Duijn en haar man Peter. Broertje van
Jesse en Lieke.
Los van elkaar, hebben zij allebei
dezelfde Bijbeltekst gekozen voor op
het geboortekaartje, respectievelijk:
“U bent groot, U doet wonderen, U
alleen bent God” (Ps. 86:10), of in een
andere vertaling “Want Gij zijt groot,
en doet wonderwerken; Gij alleen zijt
God.” Want een wonder blijft het,
zulke prachtige nieuwe leventjes. Het
gaat goed met de moeders en hun
kinderen. En ook met de vaders trouwens. Ook vanaf deze plek van harte
gefeliciteerd namens ons allen en Gods zegen voor de jongetjes en hun
gezinnen.
TIEN-MINUTEN-GESPREKKEN
Op 22 en 23 november houden we de eerste tien-minuten-gesprekken
voor groep 3 t/m 7.
U wordt van tevoren uitgenodigd door de groepsleerkracht. De ouders
van groep 4 t/m 8 kunnen via het ouderportal van 15 t/m 26 november
de gemiddelden van de cijfers tot nu toe inzien. Als u een gesprekje met

de leerkracht wilt, kunt u zich intekenen voor een gesprekje over de
ontwikkeling van uw kind over de periode september – november. Deze
tien-minuten-gesprekken zijn niet voor de ouders met kinderen in groep
1-2 of 8. Groep 1-2 heeft niet lang geleden startgesprekken gehad en
groep 8 heeft voor de herfstvakantie de gesprekken met het oog op het
Voortgezet Onderwijs gehad. Wat overigens altijd geldt: als u tussen de
tien-minuten-gesprekken een gesprek met de leerkracht wilt, kunt u hier
altijd via een parro om verzoeken.
AGENDA
3 nov: Dankdag & Schoolontbijt
15 nov: Schoenzetten gr. 1-4
15 nov.-26 nov: Ouderportaal open
19 nov: Lootjes trekken gr. 5-8
22 & 23 nov: 10-minuten-gesprekken gr. 3-7

