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Viering voor School en Kerk
Op zondag 6 november viert De Morgenster in de Ontmoetingskerk de jaarlijkse
schoolkerkdienst. De dienst begint om 17.00 uur en voorganger is Ds. Christien Flier.
Het thema is ‘Waar kies jij voor’. Op school worden in de weken voorafgaand aan de
dienst de verhalen over David, Jonathan en Saul verteld. Natuurlijk is daar ook de reus
Goliath. Waar kies jij voor in conflictsituaties, of als het gaat om jaloersheid en
vriendschap? In alle groepen werken we aan dit thema en tijdens de viering kunt u het
resultaat hiervan zien en horen.
De collecte wordt door de kinderen geregeld. De opbrengst is bestemd voor het Rode
Kruis, gekoppeld aan Serious Request en de Glazen Etalage van winkelcentrum De
Nieuwe Es. Ze zamelen geld in om kindersterfte door longontsteking tegen te gaan.
Van harte bij u aanbevolen.
Wij nodigen u, uw kinderen en andere belangstellenden van harte uit om bij deze
viering aanwezig te zijn. Kinderen vanaf 4 jaar mogen mee naar de dienst, voor jongere
kinderen is er oppas in de kerk.

Nieuwbouw
De nieuwbouw van de brede
school Sleeuwijk is na de
zomervakantie van start gegaan.
Hierbij alvast wat foto’s van de
werkzaamheden op de
bouwplaats.
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Over een jaar zal het nieuwe gebouw worden opgeleverd. In de tussenliggende periode
zijn we achter de schermen met van alles en nog wat aan het werk. Er moeten nieuwe
meubels uitgezocht worden. Zijn alle aansluitingen voor stroom en ICT op de goede
plaatsen ingetekend? Welke nieuwe digiborden gaan we aanschaffen? Hoe ziet de
buitenruimte er straks uit? Wat gaan we allemaal meenemen bij de verhuizing? Is daar
wel genoeg bergruimte voor? We moeten in elk geval stevig opruimen en daar zijn we
al mee begonnen.
Daarnaast willen we alle
mensen die iets met het
huidige gebouw hebben
(gehad) de kans geven om
hier nog een keer naar
binnen te komen. Dat wordt

een reünie op
zaterdag 17 juni
2017. Ook daar zijn de
voorbereidingen voor gestart.
U zult er vast en zeker meer
van horen. Wordt vervolgd
dus.

Controle fietsverlichting
Donkere dagen komen er weer aan.
Op dinsdagmorgen 1 november is er fietslicht-controle!
Het licht van de fiets van uw kind wordt die dag gecontroleerd.
Niet alleen het voor- en achterlicht, maar ook de reflectoren!
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind goed gezien wordt?

Ik val op
De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Zien en gezien
worden is voor fietsers van groot belang. In het najaar wordt daar aandacht voor
gevraagd in de campagne 'Ik val op'.
De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt
uitgevoerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, TeamAlert, Fietsersbond en
de ANWB.
Wettelijke regels
Dat is gek: een fiets hoeft volgens de wet geen verlichting te hebben, maar je moet wel
verlichting voeren in het donker en bij slecht zicht. Wat Veilig Verkeer Nederland
betreft, heeft elke fiets gewoon verlichting. Wel zo veilig!
De fietsverlichting mag aan de fiets bevestigd zijn, maar het mogen ook losse lampjes
zijn:
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Wit of geel licht voor



Rood licht achter



Het moet recht vooruit of achteruit schijnen



De verlichting mag niet knipperen.
Je kunt een boete van € 55 krijgen als je fietsverlichting niet in orde is.
Wanneer licht aan?
Zeker overdag doen kinderen nooit uit zichzelf het fietslicht aan. Ze zien toch nog
genoeg? Ze beseffen niet dat door anderen gezien worden veel belangrijker is. Maak
met je kind daarom de afspraak dat hij/zij het fietslicht in ieder geval aandoet als:



de straatverlichting aangaat;



andere fietsers het licht aanhebben;



de etalageverlichting gaat branden.
Als kinderen meerijden in de auto, kun je hen er op wijzen hoe slecht een fietser
zonder licht te zien is. Doe dat regelmatig en het liefst in het donker ’s avonds en bij
slecht zicht overdag.
Opvallen kan ook met kleding:



Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op.



Bij mist overdag zie je donkergekleurde kleding het beste.



Reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen.
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2016-2017
(Deze agenda staat ook op de website vermeld – vaak met extra informatie per
activiteit – met alle activiteiten voor het hele schooljaar)
28-10: Tussendoortje 5
31-10: 13.00 uur inloop 3
01-11: ’s morgens controle fietsverlichting groep 3 t/m 8
01-11: herfstpad groep 1b (13.15-14.15 uur) en groep 1a (14.00-15.00 uur)
04-11: sponsorloop
06-11: 17.00 uur jaarlijkse schoolkerkdienst in de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk
07-11: herfstwandeling groepen 2
09-11: 19.30 uur vergadering bestuur en 20.00 uur vergadering MR - eerst apart en
daarna gezamenlijk
11-11: Tussendoortje 6
14 t/m 25-11: groep 6 werkt aan het cultuurproject ‘De Middeleeuwse Stad’
16-11: 19.30 uur - Voorleeswedstrijd in het Woerkums Literair Café. Hier wordt de
'Voorleeskampioen van Altena' gekozen. Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.
21-11:19.30 uur Informatieavond Voortgezet onderwijs voor groep 8 op de
Burgemeester Verschoorschool.
25-11: Tussendoortje 7
28-11: 13.00 uur inloop 4
05-12: Sinterklaasfeest alle groepen. Vrije middag voor groep 2, de schooltijden voor
alle andere groepen zijn ongewijzigd.
07-12: 20.00 uur vergadering bestuur
09-12: Tussendoortje 8
19-12: 13.00 uur inloop 5
22-12: vrije middag groepen 1 en 2 i.v.m. het Kerstfeest.
18.30-19.30 uur Kerstfeest in alle groepen (de groepen 1 en 2 vieren het
Kerstfeest in de Ontmoetingskerk), daarna afsluiting buiten op het grote
plein met samenzang
23-12: Tussendoortje 9
23-12: vrije middag voor alle groepen
26-12-2016 t/m 06-01-2017: kerstvakantie
11-01: 19.30 uur vergadering bestuur
13-01: hoofdluiscontrole
19-01: 20.00 uur vergadering MR
20-01: Tussendoortje 10
23-01: vanaf 19.00 uur extra ronde schoolschoonmaak lokalen van alle a-groepen en
overige ruimten
24-01: vanaf 19.00 uur extra ronde schoolschoonmaak lokalen van alle b-groepen en
overige ruimten
26-01: open dag 2017, tevens inschrijving van nieuwe leerlingen
27-01: 13.00 uur inloop 6
03-02: Tussendoortje 11
06-02: techniekles van het Gilde voor groep 8a
06-02: 18.30-20.00 uur Kijkavond 2 voor alle groepen. Intekenlijsten voor de
spreekmiddag/-avond liggen klaar.
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