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Kalender 2017-2018
Oktober
10 Dag van de Duurzaamheid
16 Weekopening groep 6
18 Pannenkoekendag
20 BLP ochtend
23 Herfstvakantie

Uit de school
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Rijroute

Dag van de Duurzaamheid
Op de CBO Meilandag hadden we
Ruud Veltenaar als spreker. Hij
gaf ons een kijkje in de toekomst
en wat hij denkt dat kinderen
nodig hebben in 2030 en wat de
wereld nodig heeft.
Hij heeft vertelt over de 17
werelddoelen die zijn opgetseld
door de Verenigde Naties.
http://www.17doelendiejedeelt
.nl/
Duurzaamheid is één van de
speerpunten. Wij besteden daar
morgen aandacht aan, maar 1
dag is te weinig. De kinderen
leren dat ze een wereldburger
zijn en dat we samen voor de
wereld moeten zorgen om er een
fijne plek van te maken is
belangrijk.
Een prachtige opdracht en iets
wat we zeker gaan meenemen.
BLP sluit daar mooi op aan,
samenwerken en kijken naar
jezelf is een basis, vindingrijk
naar de wereld kijken en
doorzetten zijn aanvullend om de
wereld mooier te maken.
#een betere wereld begint bij
jezelf….

Komt u met de auto naar school,
dan heeft u de school aan uw
rechterkant!
We hebben deze rijroute
afgesproken met het Haskerplak,
zodat het voor iedereen veilig is
en de doorstroming goed
verloopt.
Bedankt
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Nieuwe leerling
Groep 8
Sem Baudoin
Groep 1
Manuel Jelsma
Veronique Jelsma
Welkom en veel plezier op de
Tarissing

Pannekoekendag
Beste pannekoekenbakkers,
Wat fijn dat u van deze dag een
succes wilt maken. We zien de
pannenkoeken graag op 18
oktober rond 12:15 uur op school
verschijnen.
Alvast bedankt!

Oud papier
1 november
Fam. Nagelhout
Fam. Nanninga

Lief en leed
Hoera! Juf Esther is in
verwachting, wat een prachtig
nieuws.
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Trefwoord
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Helden

nu

Wat zijn (Bijbelse) helden? En
wie zorgt ervoor dat je een held
wordt?
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 42/43: Is Gideon dapper?
(Rechters 6, 1-24).
Week 44: Bang én dapper
(Rechters 6, 25-32);
Weglopers… (Rechters 7, 1-8).
Week 45: Gideon vraagt hulp
(Rechters 7, 9-15); Gideon jaagt
de Midjanieten weg! (Rechters 7,
16-23).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 42/43: De held van het
verhaal (Rechters 3 t/m 5);
‘Dag, sterke held!’ (Rechters 6,
1-24).
Week 44: Een held in het donker
(Rechters 6, 25-32); Gideon
kiest een leger (Rechters 6, 3340 en 7, 1-8).
Week 45: Wie niet sterk is...
(Rechters 7, 9-25); Het oude
liedje... (Rechters 8, 22-35).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 42/43: Een vrouw wint
(Rechters 3 t/m 5); ‘Held die je
bent!’ (Rechters 6, 1-24).
Week 44: Baäl staat voor paal
(Rechters 6, 25-32); Een
vreemde Gideonsbende
(Rechters 6, 33-40 en 7,1-8).
Week 45: Een hoop herrie
(Rechters 7, 9-25); Een godje
van goud (Rechters 8, 22-35).
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