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Vrije dagen voor de kinderen 
 
Vorige week heeft u de jaarkalender ontvangen. Door een grap van ons administratieprogramma hebben een aantal                
van u hem zelfs vier keer in de mail gehad. Mijn excuus daarvoor. 
 
In de kalender staan voor de komende weken een aantal vrije dagen vlot achter elkaar. Ik zet ze hier nog even op                      
een rij om misverstand te voorkomen. 
 
Op donderdag 5 oktober is er de landelijke staking van het onderwijs. Onze school is deze dag ook dicht. 
Op maandag 9 oktober is er voor het team een studiedag van onze stichting PCO NT.  
Op vrijdag 13 oktober heeft het team een O4NT studiedag. Op deze studiedagen zijn de kinderen vrij. 
 

Nieuws van het kleuterplein 

 
Wat hebben we genoten met en van elkaar tijdens het schoolreisje naar Giga Konijnenhol. We hebben geklauterd,                 

gelachen, gegeten en gedronken en de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen en om samen plezier te                   

maken. 

De foto's op Klasbord en Facebook spreken voor zich! 

Deze week werken en leren we steeds meer over het thema: "een Nieuw schooljaar", we rekenen, tellen en leren de                    

letter D, dansen in de maat en zingen en maken muziek. 

De kinderen leren elkaar steeds beter kennen, en kennen elkaar nu ook bij naam! 

Vrijdag 29 september nodigen wij u vanaf 14.15 uur uit om de afsluiting van het thema te komen beleven en                    

bekijken. 

En wilt u zondag 24 september a.s. samen met het gezin een sportief buitenweekend beleven, dan kan dat tijdens de                    

Almelo Allee, een wandel en fietsevenement in en rondom Almelo en het buitengebied. Start en finish is bij het                   

Theaterhotel Almelo. Het belooft mooi, zacht herfstweer te worden. 

 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Kijk dan naar me!  

Genesis 29: 21-35 en Genesis 30: 1-24  

Na de bruiloft blijkt dat Lea de plaats van haar jongste zus heeft ingenomen. Jakob werkt nog eens zeven jaar om ook 

met Rachel te kunnen trouwen. Lea krijgt kinderen en hoopt dat Jakob nu van haar zal  houden; maar hij heeft 
alleen maar aandacht voor Rachel. 
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Verhalen: 

 Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30  

De zonen van Lea, Genesis 29:31-35  

Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24 

 

Verjaardagen 
 

18 september Ziva van Dijk 9 jaar De Zwaluwen 

19 september Mary Razoqi 9 jaar De Kaketoes 

21 september Sybren Talsma 8 jaar De Kaketoes 
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