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Geachte ouders,
Boekenmarkt.
Op maandag 9 oktober organiseerde de
activiteitencommissie een boekenmarkt in het speellokaal.
Er zijn veel boeken verkocht en de opbrengst is € 145,De opbrengst gaat naar Giro 5125 voor de slachtoffers van
orkaan Irma. Een mooi bedrag!
De boeken die over zijn gebleven komen t.z.t in de
bibliotheek van MFA de Dobbe.
Het bedrag wordt door de school verdubbeld uit de zendingsopbrengsten.

Tienminutengesprek.
De data voor de tienminutengesprekken zijn vastgesteld op
dinsdag 7 en uitloop naar woensdag 8 november. De kinderen
waarop dit van toepassing is krijgen na de herfstvakantie
persoonlijk bericht mee naar huis. Even de gelegenheid om op
de hoogte te worden gesteld van de leerprestaties van uw kind.
Houdt u de vastgestelde tijd nauwkeurig in de gaten?

Zendingsgeld, een kleine indruk.
Elke maandag nemen de meeste kinderen traditiegetrouw hun zendingsgeld mee naar
school. Voor de ouders van kinderen die pas op school zijn, een kleine verduidelijking.
Wat gebeurt met dat zendingsgeld?
 Beautifull Kids Namibia. U maakte ons blij met een gift. Uw geld wordt voornamelijk
besteed aan levensmiddelen en een klein kerstcadeautje. (website: beautifulkidznamibia.nl)
 Naast deze incidentele projecten hebben we ons adoptiekind, Christian Goe I. Bonsvcan.
Elke maand wordt € 25 aan hem overgemaakt via Compassion Nederland.
 Incidentele acties, zoals hierboven genoemd.

Touchscreens.
Binnenkort worden de digiborden in groep 3 tot en met 8 vervangen door TOUCHSCREENS.
Deze geven een betere weergave en zijn gemakkelijk te bedienen via een laptop.
Met deze investering zijn alle lokalen dan voorzien van touchscreens.

Actie schoenendoos.
Zoals jullie gezien hebben is het binnenkort weer tijd voor de
actie Schoenendoos. De dozen kunnen ingeleverd worden op

zaterdag 4 november tussen 17:00 en 18:00 uur en op zondag 5 november tijdens de
ochtenddienst. Een extra mogelijkheid tot inleveren is op zondag 12 november. Dan is er een
speciale zendingsdienst die verzorgd wordt door de band “Lifenote”. Tijdens deze dienst zal
er speciaal aandacht zijn voor de actie schoenendoos.
Voor wie niet in staat is de dozen te brengen, haalt de diaconie ze graag op.
Tel. 0519-321854 en 0519-321911.
Er staat tijdens de kerkdiensten en ook op de zaterdag een collectebak voor als u een gift wil
geven voor het vervoer van de schoenendozen.
Aan alle kinderen van
Dongeradeel.
Zoals je misschien wel weet
komt op 18 november de
enige echte Sinterklaas
weer naar Nederland en hij
zal deze keer als eerste
aanleggen in Dokkum.
Deze aankomst wordt via de
televisie in heel Nederland
uitgezonden
Tijdens de tocht van
Sinterklaas door Dokkum
willen wij graag dat hij wordt toegezongen door een heel groot friestalig kinderkoor. Dit
gebeurt op de Bontebrêge. Hier passen zo’n 100 kinderen op. Sinterklaas zal hier stil staan
om naar jullie te luisteren dus heel Nederland kijkt en luistert mee.
Wij zouden het heel leuk vinden als jullie mee willen doen.
Als je besluit mee te doen stuur dan zo snel mogelijk een mailtje met je naam en je leeftijd
naar k.dekker@opus3.nl.
We hebben nog ongeveer 40 kinderen nodig dus wacht niet te lang met reageren. Als de
brug vol is stoppen we met inschrijven.
We gaan twee keer repeteren in de muziekschool:
Woensdag 8 november om 17.00 uur
Vrijdag 17 november om 19.00 uur.
De liedjes sturen we in de week voor de herfstvakantie via de mail.
Het optreden is op zaterdag 18 november.
Je zal die dag rond een uur of half 11 aanwezig moeten zijn.
Ik hoop jullie allemaal weer te zien bij dit mooie optreden.
Met vriendelijke groet,
Kees Dekker
Directeur Opus 3

Koarte rekkens
jouwe lange freonen….

