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Achte âlden,
Groep
Schooljudo en waarde RESPECT, laatste Groep: 3/5
les dinsdag 12 november.
Groep: 4
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. U bent als ouders welkom de
laatste les mee te maken. In het schema kunt u zien
wanneer de groep waarin uw kind zit, judoles krijgt.

Groep: 6/7
Groep: 6/8
Entertrainer
Datum laatste
les

Dinsdag
11:00 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 13:15
13:15 - 14:00
Bas Hilverda
Laatste les
12/11

10-minutengesprek groep 3 tot en
met 8 (herhaling).
Volgens de jaarkalender zijn deze gesprekken op dinsdag 5 november, in speciale
gevallen kan hiervan worden afgeweken. U hebt ondertussen bericht gekregen.

Even voorstellen
Hallo allemaal!
Mijn naam is Alina Zeilmaker ik ben 15 jaar oud en kom uit
Paesens-Moddergat. Ik ben eerstejaars onderwijsassistent aan
ROC Friese Poort Dokkum. Dit jaar kom ik stagelopen in groep
1a bij juf Annet, eerst zal dit alleen op donderdag zijn en na de
voorjaarsvakantie kom ik ook op de woensdag. Ik kijk er erg naar
uit om mijn stage te starten en iedereen te leren kennen.

Geen stakingsdag op De Eker op woensdag 6 november
2019.
Opnieuw is er opgeroepen tot een stakingsdag en wel op woensdag 6 november
2019. Net als vorige keren delen we de zorg die heerst in onderwijsland. Ook bij ons
kan zo een lerarentekort ontstaan. En het is niet wenselijk dat onbevoegde mensen
voor de klas staan. Maar er zijn onderhandelingen gaande tussen de bonden en het
ministerie om dit lastige probleem op te lossen.
Onze school, CBS De Eker, is op woensdag 6 november normaal open en
doet niet mee aan de staking.

Op verzoek geven we door.
Zendingszondag 3 november in
MFA De Dobbe met Walk by
Faith en Schoenendoosactie
Op zondag 3 november om 9.30 uur vindt tijdens de
Zendingsdienst de schoenendoosactie plaats. Net als
vorige jaren willen we aan iedereen een oproep doen
om massaal gehoor te geven aan het vullen en
inleveren van een schoenendoos tijdens deze dienst!
Wat zou het mooi zijn als er ook deze zondag weer heel
veel schoenendozen verzameld worden! Bij het vullen
valt te denken aan: schoolspullen, speelgoed,
toiletartikelen. Verdere informatie en de folder heeft u
reeds ontvangen in de brievenbus en is ook te vinden
op: https://www.actie4kids.nl/
Maak jij ook een kind blij met een mooi gevulde schoenendoos?
Muzikaal kindermoment tijdens de dienst
Alle kinderen zijn welkom tijdens deze dienst! De groep Walk by Faith (die deze
dienst leidt) zal hen actief en muzikaal bij de laagdrempelige dienst betrekken. Zij
willen heel graag samen met alle aanwezige kinderen een aantal kinderliedjes
zingen. Deze liedjes worden ook al op school geoefend: Sta eens even op! & Stel
mijn vertrouwen. Link: https://www.youtube.com/watch?v=JmRqwQaQSgE en
https://www.youtube.com/watch?v=NmaQZzXGtx8

We hopen dat we er samen een hele mooie dienst van mogen maken met héél veel
mooi versierde schoenendozen!
Namens de Diaconie en Zendings- en Evangelisatiecommissie

Lit de dieden strike mei dyn wurden
en dyn wurden mei dyn hert……….……

