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Vier keer eerder hebben we het geprobeerd; deelnemen aan
het landelijke schoolfruit programma. Een keer werden we uitgeloot... in dat jaar echter ontstond er een conflict tussen de leverancier van schoolfruit en de leiding van het programma
waardoor er uiteindelijk dat jaar geen schoolfruit geleverd werd.
Maar nu is het dan eindelijk zover! Als alles goed gaat draaien
we na de herfstvakantie mee met het programma. Eind september kregen we bericht dat we hiervoor in aanmerking kwamen.
Wat houdt dit programma precies in? Vanaf week 46 tot en met
week 16 in het nieuwe schooljaar ontvangen de kinderen van de
school een aantal keren per week fruit uit het fruitprogramma.
Dat kan van alles zijn, van kiwi tot mandarijn tot appel. Soms is
het geen fruit maar groente, zoals worteltjes of tomaten. We
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doen hier als school aan mee omdat we het eten van gezonde
tussendoortjes belangrijk vinden. Een andere reden is het gevarieerde aanbod van fruit in het programma. Zo maken de kinderen kennis met verschillende soorten fruit.
Hoe een en ander in zijn werking zal gaan weten we nog niet

precies. Voor ons is het ook de eerste keer. In de week na de
herfstvakantie is er een proefweek. Dan hopen we u meer informatie te kunnen geven. Omdat er soms sprake zal zijn van fruit
dat verdeeld moet worden over de groepen, (denk aan ananas)
is het wel fijn als er een aantal ouders beschikbaar zijn om het
fruit te verdelen over de groepen. Als u hier aan mee wilt werken dan kunt u zich opgeven bij Hilde Roskam of Willem Weerstand.

Belangrijke data:
 Luizencontrole: 31 oktober.
 Leerling—ouder gesprekken 13 november en 15 november.
 Sinterklaasviering: 28 november.
 Kerstviering: 20 december.
 Kerstvakantie: 24 december tot en met 4 januari 2019.

Nieuwe leerkracht.
Voor de vakantie schreven we al dat formatie voor de klassen rond was. Er was echter nog
een openstaande vacature die niet vervuld was. Daar heeft u niets van gemerkt want het ging
hier niet om een baan voor de klas. Door het vertrek van juf Woort werd de directietaak van
Meester Weerstand uitgebreid met twee dagen. De dagen die meester Weerstand voor de
groep als vervanger voor de duurzame inzetbaarheid stond vielen daar mee open. Daar
moest nog een leerkracht voor gevonden worden en dan het liefst iemand die van groep 1 tot
en met 8 ervaring had. In de persoon van juf Beekhuis hopen we die persoon gevonden te
hebben. Juf Beekhuis heeft geruime tijd in het onderwijs gewerkt en is ook binnen schoolvereniging Rehoboth geen onbekende. Zij heeft in het verleden lesgegeven aan de Rehobothschool en Wilhelminaschool. Naast haar Pabo opleiding heeft juf Beekhuis ook nog een Master opleiding gevolgd met als uitstroomprofiel gedrag. We hebben haar bereid gevonden om
het komende jaar de duurzame inzetbaarheid te vervangen in alle groepen en wensen haar
een goede tijd toe.

Gymlessen in de Nagel.
In de afgelopen periode hebben we geen gebruik kunnen maken van de gymzaal aan de Nagel. De gemeente heeft ons verzekerd dat de gymzaal na de herfstvakantie weer gebruikt kan
worden. We gaan er dan ook vanuit dat dit na de vakantie kan. (Mocht het niet zo zijn dan
ontvangt u van ons daarover bericht via de mail na de vakantie.) Dat betekent dat de dagen
en tijden waarop uw kind gym heeft weer veranderen. Hieronder ziet u de juiste dagen en tijden per groep. Ook is het niet meer nodig om op vrijdag met de fiets naar school te komen.
We kunnen het nu immers lopend af.
Dinsdag

Woensdag

Donderdag
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08:45–09:55

groep 4A

09:55–11:05

groep 3B/4B

11:05 - 12:15

groep 3A

13:45–14:45

groep 8A

14:45–15:45

groep 7B/8B

08:45-09:40

groep 5A

09:40-10:35

groep 5B/6B

10:35-11:30

groep 7A

11:30-12:30

groep 6A

08:45-09:45

groep 1B/2B

09:45-10:45

groep 2A

10:45-11:45

groep 1A
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Zendingsgeld.
Zoals u weet gaat ons zendingsgeld naar een drietal goede doelen. We onderhouden er twee
adoptiekinderen mee en proberen regelmatig een gift over te maken naar stichting EthiopiëEritrea uit Urk. Doorgaans lukt het om met de giften een jaar lang deze doelen te kunnen steunen. Helaas zien we echter dat dit het laatste jaar steeds minder lukt. Op dit moment kunnen
we aan de betalingsverplichting voor de adoptiekinderen voldoen, maar het is ons dit jaar nog
niet gelukt om een gift over te maken.
Het zendingsgeld meenemen is geen verplichting maar een vrijblijvende zaak. We doen het

om de leerlingen zo te leren dat ze niet alleen in de wereld leven en dat er andere kinderen
zijn die het minder hebben. Toch menen we dat het goed is om dit onder de aandacht te brengen zodat we wel aan onze verplichtingen kunnen blijven voldoen. Het zendingsgeld wordt
doorgaans op maandag opgehaald maar mag ook op andere dagen meegenomen worden.
Van harte aanbevolen!
En om op het zelfde thema door te gaan… van ons sponsorkind Cosmas Cheptai kregen we
een brief die we hieronder weer geven. Cosmas woont in Uganda en wij ondersteunen hem
via Compassion.
‘Greetings to my family,

Greetings in Jesus name. Thank you for all the work you are doing in my life. I am very happy
to write to you. Thank you for the gifts you sended earlier with Christmas. My family members
are fine and send you their love. I am doing well at my school and love going to the project.’
Cosmas

Aquarium.
Oproep.

In de hal staat een prachtig aquarium. Ooit nog eens neergezet door Eldert Schouten toen
hij directeur van de Frits Bodeschool was. Het is de afgelopen tien jaar verzorgd door de
heer Kramer, waarvoor we hem hartelijk willen bedanken. Deze heeft aangegeven er mee te
willen stoppen. Omdat niemand in school de kennis en ervaring heeft om een aquarium bij te
houden zijn we op zoek naar een ouder die dat wel kan en het ziet zitten om het aquarium te
verzorgen. Lijkt u het wat, dan kunt u dat aangeven bij de directie.
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Samen.
De eerste weken van het jaar besteden we in de klas veel aandacht aan de sociale samenstelling van de groep. Dat noemen we de Gouden weken. De leerlingen spreken met
elkaar groeps– en gedragsregels af en doen allerlei activiteiten om elkaar beter te leren
kennen. In die periode kwam groep 3-4 met onderstaande foto. Een foto om te laten zien
dat je met elkaar, bij elkaar in de groep zit en daar voor wilt gaan!

Het team van de Frits Bodeschool wenst
u een fijne herfstvakantie!
Tot ziens op maandag 29 oktober!

