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01-09
07-09
13-09
18-09
20-09
22-09
23-09
19-09
19-09

08-10
17-10
17-10
21-10 t/m 25-10

Gefeliciteerd:
Marieke Bode
Gerda van Wijk
Marianne van Uden
Esther Koesveld
Deborah Kluithooft
Steven Verspui
Teuni Kemkes
Startviering
Dag van de pedagogisch
medewerker
Alvast voor in de agenda:
Kijkochtend
Bag2School
Skate Thursday
Herfstvakantie

Nieuw cursusjaar
We hopen dat iedereen een mooie, fijne en
ontspannen vakantie heeft gehad. Deze week zijn we
weer gestart en zien we met elkaar uit naar een
fantastisch cursusjaar 2019-2020. We verwelkomen
onze nieuwe collega’s: Kevin Spoor, Patty Prins (in het
verlof van Ilse Tanamal), Annick de Jong, Hilde
Waterham en Petra Hofwegen (muziek in de
onderbouw op dinsdag).
Ook hebben we dit jaar weer een aantal stagiaires,
zowel vanuit de Pabo als vanuit de opleiding
Onderwijsassistent. We heten onze stagiaires een
warm welkom toe. We hopen dat ze een leerzame en
plezierige tijd bij ons hebben. Tevens zien we weer uit
naar een mooie samenwerking met de ouderraad, de
medezeggenschapsraad, de gebedsgroep en alle
andere meewerkende en helpende ouders. Allemaal
veel werkplezier bij ons IKC toegewenst en we bidden
een ieder Gods zegen toe over dit cursusjaar!

Samen op Aarde - nieuwe methode
wereldverkenning
We gaan dit jaar werken met de Christelijke methode
Samen op Aarde. Deze methode werkt met thema’s.
Binnen de thema’s werken de kinderen aan heel veel
verschillende vakken, zoals aardrijkskunde, topografie,
natuur & techniek, geschiedenis, burgerschap, 21e
eeuwse vaardigheden met daarbinnen programmeren,
computational thinking en onderzoekend en
Ontwikkel jezelf, groei samen!

ontwerpend leren. Ook de creatieve vakken komen
tijdens deze thema’s aan de orde.
Samen op Aarde werkt vanuit de verschillende
talenten en interesses van kinderen en biedt passend
onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met
verschillende leerstijlen. De aanpak in de lessen
varieert van individuele en coöperatieve werkvormen
tot klassikaal. Behalve afwisselend, zorgt deze
gevarieerde aanpak ervoor dat het samenwerken
daadwerkelijk een meerwaarde heeft.
Samen op Aarde biedt een vernieuwende aanpak en
middelen om kinderen te prikkelen en te verwonderen
door ze op diverse wijzen uit te dagen. Zo kan de ene
les beginnen met een verhaal en een andere met een
scheikundig experiment.
Er is ook voor ouders een aparte
website:
www.samenopaardevoorthuis.nl
. U kunt daar alvast een kijkje op
nemen.
In sommige groepen is het
eerste thema al geïntroduceerd,
in andere groepen zal dat snel
gebeuren. Op de foto ziet u een
foto van de introductie op het
thema Egyptenaren in de
groepen 7.

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand Jim, Gökay, Merhawi,
Daniël, Esey, Marno, Lorena, Luca, Tudor, Amy, Avery,
Jelle, Sam, Neomi, Albert, Vajen, Teije, Danté, Karli,
Santana, Yara, Angelika en wensen hen en hun
ouders/verzorgers een hele fijne tijd op ons IKC.

Nieuws van de ouderraad
De ouderraad wenst iedereen een fijn nieuw cursusjaar
met veel leuke activiteiten. Alles wordt weer opgestart
en ook wij zijn weer begonnen met de planning voor
komend cursusjaar.

Startdienst
Op donderdag 19 september wordt u van harte
uitgenodigd voor de jaarlijkse Startviering. De viering
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------start om 19.00 uur en wordt gehouden in de Sionskerk.
Zie bijgaande flyer voor meer informatie.

Nieuws van de opvang
Op de opvang hebben we een heerlijke zomervakantie
achter de rug. We hebben weer hele leuke activiteiten
en uitstapjes gedaan. Zo zijn we een
aantal keer op stap geweest naar de
fruitheerlijkheid, daar hebben we
appels geraapt, gepicknickt en een
zintuig-route
gelopen. We zijn
bij Benschop,
een speeltuin
met o.a.
trampolines
geweest.. Bij de
kinderboerderij
hebben we met
de dieren geknuffeld. In Herwijnen
zijn we bij het Geofort geweest.
Daar hebben
we o.a. een
geurdoolhof
en minecraft
speurtocht gedaan. Verder is er
iemand langsgekomen die
mooie glittertattoos bij ons
gemaakt heeft. En is er iemand
langs geweest met een slang,
baardagaam, kikker en schildpad
om allerlei interessante weetjes te
delen met ons. We mochten ze
ook vasthouden of aaien, een
beetje griezelig maar ook leuk!
We hebben verder leuke dingen
geknutseld en lekkere hapjes
gemaakt. Daarnaast hebben we natuurlijk ook veel met
water gespeeld en ijsjes gegeten.
Het zwangerschapsverlof van Esther zit er weer op en
ze is deze week begonnen. Ze werkt op maandag,
dinsdag en woensdag.
Voor Deborah is haar zwangerschapsverlof van start
gegaan. Petulia neemt haar diensten over op maandag
en donderdag, Joelle op dinsdag.

Ontwikkel jezelf, groei samen!

Lief en leed
Zowel Anneloes als Ilse zijn verblijd met hun eerste
kindje. Anneloes van dochter Janne en Ilse van dochter
Jule. We wensen hen veel geluk en gezondheid toe.

Aanmelden Schoolmelk
De overheid wil kinderen helpen om gezond te eten en
te drinken en geeft ook dit jaar subsidie. De prijs van
schoolmelk kan ‘iedereen fit op school’ daarom nog
steeds voor slechts € 0,28 per pakje aanbieden.
Op de website www.iedereenfitopschool.nl kunt u zich
aanmelden en vindt u het antwoord op de meeste
vragen.

Doe de Fietsbelofte
We stimuleren ouders om hun kinderen regelmatig
met de fiets of lopend naar school te brengen, of zelf
te laten gaan, want lopen of fietsen naar school is:
· Leuk: Je ziet en beleeft veel onderweg
· Gezond: Je beweegt lekker buiten
· Slim: Je presteert beter op school
· Duurzaam: Je helpt mee aan een beter milieu
· Leerzaam: Je leert veilig fietsen in het verkeer
U kunt zelfs een fietsbelofte doen, kijk op
https://doemee.fietsersbond.nl/. En wie weet winnen we
als IKC een fietsfeestje.

Gebedsgroep
Eén keer per maand komt een aantal ouders bij elkaar
om te bidden. Zij vragen Gods hulp en Zijn zegen voor
de kinderen, alle medewerkers, activiteiten en alles
rond ons IKC. U bent van harte welkom om mee te
bidden. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met Mariëlle Nobel, 06 22187881
of mariellenobel@hotmail.com.

Regel van de maand
We gaan respectvol met elkaar om.

Bijbelrooster
Week 36 – 2-9 t/m 6-9
In orde
Genesis 1:1-31 en 2:1-3
Het begint met een chaos, maar God schept orde. Hij
maakt onderscheid tussen donker en licht, water en
land. Daardoor kan het leven ontstaan. God ziet dat
het goed is: in orde!
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Wat wil je nog meer?
Genesis 2:4-25 en Genesis 3
God heeft de mens gemaakt en heel veel dieren. De
mens geeft alle dieren een naam, maar hij mist iemand
die bij hem past. Daarom maakt God nog een mens,
zodat ze samen verder kunnen. Ze mogen eten van
bijna alle bomen in de tuin. Maar die ene boom…
Week – 38 16-09 t/m 20-09
Code rood
Genesis 4:1-16, 6:9-22 en 7:1-24
Het was mooi, het was goed. Maar in de verhalen van
deze week wordt het ‘code rood’. Het bloed van Abel
valt op de aarde, als teken van hoe het mis kan gaan
tussen mensen. Deze week beginnen we ook met het
verhaal van Noach. Er gaat zoveel mis op aarde, dat
het zo niet verder kan. Noach wordt gewaarschuwd, hij
moet een ark bouwen om aan de vloed te ontkomen.
Week 39 – 23-09 t/m 27-09
We beginnen opnieuw
Genesis 8:1-22 en 9:1-17
Het lijkt alsof de schepping opnieuw begint: de
donkere wolken verdwijnen, het water zakt. God
begint opnieuw met Noach en alle dieren in de ark.
Week 40 – 30-09 t/m 04-10
Babbelstad
Genesis 9:18-29, 10:1-32 en Genesis 1:1
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de
aarde. In Babel besluiten ze een toren te bouwen, zo
hoog als de hemel. Maar het gaat mis. Mensen
verliezen, het contact met elkaar, ze begrijpen elkaar
niet meer. Babel wordt een babbelstad waar iedereen
praat maar niemand een ander verstaat.

Ontwikkel jezelf, groei samen!

De volgende maandbrief verschijnt op:
03-10-2019
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