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Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs
Augustinas, Daniël, William, Megan, Ibara, Kim en
wensen hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC
toe.

waarmee we kleurcodes konden verdienen. Zo hebben
we o.a. van lego een vulkaan gebouwd
die echt uit kon barsten, eetbaar slijm
en bruisballen gemaakt, heerlijke lava
cake gebakken en hele leuke spellen
gespeeld zoals de vloer is lava en lab
roof. Aan het einde van de week
hadden we alle kleurcodes verzameld en konden we in
een filmpje zien hoe het laboratorium van professor
Zoef weer kleur kreeg!

Schoenendoosactie
Net als voorgaande jaren doen we weer mee met de
schoenendoosactie. U heeft hier inmiddels een folder
met daarin de instructies ontvangen. Het is de
bedoeling dat thuis een schoenendoos wordt versierd
en gevuld met daarbij een bijdrage. Het is geheel
vrijwillig en aan u of u met deze mooie actie mee wilt
doen. Op www.schoenendoosactie.nl vindt u meer
informatie. De dozen kunnen bij ons ingeleverd
worden van maandag 16 tot en met vrijdag 20
november.

Keuken- en theedoeken
Ouder- kindgesprekken
In de week van 23-11 t/m 27-11 zijn er digitale kindoudergesprekken. U ontvangt op 9-11 via SocialSchools
een aankondiging voor de inschrijving. Dit zal zijn van
16-11-2020 8.00 uur t/m 19-11-2020 18.00 uur.

Maandinfo opvang
We hebben een hele leuke herfstvakantie achter de
rug. Ons thema was
‘doe een proef met
professor Zoef!’. In
een filmpje konden
we zien hoe de
kleuren verdwenen
uit het laboratorium
van de professor
waardoor alles
zwart/wit werd. De
hele week hebben we
proefjes en
activiteiten gedaan

Ontwikkel jezelf, groei samen!

Heeft u nog oude keuken- en theedoeken over?
Deze kunnen wij heel goed gebruiken! U kunt deze
meegeven aan uw kind(eren) of inleveren bij Corrie
Tuinstra.

Inzameling lege Batterijen
We hebben dit jaar 70 euro bij elkaar gespaard met het
verzamelen van lege batterijen. Hier kunnen we weer
wat extra’s voor kopen (spel, boek etc).
Dus heeft u nog lege batterijen over en doet u hier zelf
niets mee? Goed voor het milieu en voor ons!

Regel van de maand
Wij zorgen met elkaar voor rust in en om ons IKC.

Gebedsgroep
Op maandag 9 november zijn er weer 3 personen
welkom bij de gebedsgroep (Vincent van Goghlaan 65).
Meld je aan bij Mariëlle Nobel, via 06-22187881
of mariellenobel@hotmail.com. Juist in deze moeilijke
tijd willen we blijven bidden. Houd vol, Hij laat niet los.
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Bijbelrooster
Week 45
Wat een ezel!
Numen 22, 23 en 24:1-25
Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de
Israëlieten zijn neergestreken. Hij wil het volk weg
hebben en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten
te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn ezel
hem toe. En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen
vervloeking maar een zegen.
Week 46
Ik blijf bij je
Exodus 40:1-38. Deuteronomium 31:1-B en 34:1-12
Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de
tabernakel met zich mee: de tent van de ontmoeting
met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd in
hun midden is. Mozes beklimt nog één keer de berg
Nebo. Daar sterft hij en wordt hij begraven door de
Heer.
Week 47
Zo vergeet je het niet
Jozua 1, 2: 1-24, 2 en 4
Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk
door de Jordaan, de grens met het beloofde land. Er
worden twaalf stenen neergezet als blijvende
herinnering aan wat er gebeurd is.
Week 48
Vriend en vijand
Jozua 5:13 – 6:27, 9 en 23:1-26
Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij
ons of bij de vijand? ’vraagt hij. De man vertelt dat hij
de aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de
priesters voorop dragen de Israëlieten de ark met de
verbondstekst rond de stad Jericho. Op de zevende dag
storten de muren in Rachab, die de Israëlieten eerder
geholpen heeft, wordt gespaard.

Ontwikkel jezelf, groei samen!

De volgende maandbrief op 1 december 2020
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