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Achte âlden,
Sfear.
Moai dat jim hast allegearre wer op de ynformaasjejûn west hawwe fan
tiisdei 1 oktober. Wat dan yn it each springt is de noflike en spontane
sfear wêryn ’t de bern har âlden of pake en beppe fertelle hoe ’t it
allegearre om en ta giet op skoalle. Tank foar jim belangstelling foar wat
libbet op skoalle en yn de groep fan jim bern!
En bern: tige by tige dat jim mem of heit, pake of beppe safolle sjen litten en ferteld hawwe .

Bijzondere kleurplaten.
De jury van de AC was blij verrast door de bijzondere kleurplaten die de kinderen op
dierendag hebben ingeleverd. De prijswinnaars zijn bekend gemaakt.

Schooljudo en waarde RESPECT.
Zoals u weet krijgt het project “SCHOOLJUDO” op De Eker ook dit jaar een vervolg.
De lessen vinden plaats in het gymlokaal, de normale gymlessen op dinsdag gaan niet door.
De trainer Bas Hilwerda geeft het volgende door:
Na ‘samenwerken’ komt de waarde ‘respect’ aan bod. Zowel op de mat als in de klas gaan wij met
deze waarde aan de slag.
WIJ DAGEN KINDEREN UIT OM NA TE DENKEN OVER DE VOLGENDE
ONDERWERPEN






Gelijk maar toch anders.

Groep

Respect voor je omgeving.

Groep: 3/5
Groep: 4
Groep: 6/7
Groep: 6/8

11:00 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 13:15
13:15 - 14:00

Entertrainer
Data

Bas Hilverda
08/10 - 15/10
29/10 - 05/11

Respect voor jezelf.
Behandel de ander zoals jij ook
behandeld wil worden.

Judo is een (zelfverdedigingssport) en komt uit
Japan en het lijkt veel op stoeien. Stoeien mag
wel, maar schoppen, slaan, haren trekken etc.
mag niet. Het is dus geen vechten.
Judo doe je op een judomat en in een judopak.
Voor dat je je moet omkleden, trek
gemakkelijke kleding aan.

Dinsdag

Graag sieraden als ringen, horloges, oorbelletjes af. Lang haar in
een staart.

Juf Minke van der Meulen en juf Anita Sytsma.
 Juf Minke haar verlof zit er bijna op, ze neemt voor de rest van het schooljaar voor
een derde deel ouderschapsverlof op. Vanaf 15 oktober neemt ze de taken in groep 5
over van juf Anita. Dit geldt voor de dinsdag en de woensdag. Fijn dat je er weer
bent, Minke!
 Juf Anita gaat in dezelfde week op
maandag, donderdag en vrijdag meester
Jannes en Romke ondersteunen in groep
6/7 en 6/8.

Kerstboom / Krystbeam.
Voor de kerstperiode zijn we op zoek naar een
grote, échte kerstboom voor op het plein. Kunt u
ons daaraan helpen? Dan horen wij dat graag.
Activiteiten Commissie (A.C.)

10-minutengesprek groep 3 tot
en met 8 (herhaling).
Een paar ouders vragen wanneer de 10minutengesprekken plaats vinden. Volgens de
jaarkalender zijn deze gesprekken op dinsdag
5 november, in speciale gevallen kan hiervan
worden afgeweken. U krijgt hier nader bericht
over.
Gesprekken groep 1, 2.
De kleuterbouw heeft de gesprekken 14 dagen later op woensdag 20 november; dit
i.v.m. de “Kijk-observaties”, die in november plaats vinden. .

Op verzoek geven we door.
Walk by Faith (vooraankondiging).
Op 3 november organiseren we als Zendings- en Evangelisatiecommissie
een zendingsdienst. Deze dienst wordt verzorgd door de groep Walk by
Faith.
Tijdens deze dienst kunnen de kinderen ook hun gevulde schoenendoos
meenemen. Vorige jaren kwamen hierdoor erg veel kinderen naar de dienst.
Walk by Faith gaat ook wat kinderliedjes met hen zingen. Het gaat om de liedjes "Sta eens
even op" en "Stel mijn vertrouwen": https://www.youtube.com/watch?v=JmRqwQaQSgE en
https://www.youtube.com/watch?v=NmaQZzXGtx8
Meer nieuws volgt na de herfstvakantie.

Hoe fier as in minske ek giet,
hy begjint by syn eigen doar……

