Trefwoord
Deze week verkennen we het begrip respect
Waarom of wanneer verdient iets of iemand respect? Wat
gebeurt er als er geen respect is?
In de Bijbelverhalen leidt Mozes het volk door de woestijn.
Na de verschrikkingen in Egypte is de woestijn eerst een
goede plek. Maar als er geen water en geen eten is, moppert het volk. Ze tonen weinig respect voor
Mozes en God.
Exodus 15, 22-27
Exodus 16, 1-18

Startdienst
Ook dit jaar willen we het schooljaar samen beginnen door met elkaar een startdienst te houden in
de Develhof. Het thema voor deze dienst is ‘En toen..?’ De dienst is op vrijdag 25 september van
13:00 tot ongeveer 13:45.
Vanwege de corona maatregelen zullen alleen de kinderen en leerkrachten
de dienst in de kerk bijwonen. U bent van harte uitgenodigd om de dienst
online met ons mee te vieren via een live stream verbinding. Ook kunt u er
voor kiezen om de dienst later terug te kijken. De camera staat gericht op
het podium. De kans is aanwezig dat kinderen soms, al dan niet van de
achterkant, in beeld komen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit aangeven bij de
leerkracht van uw kind. We zoeken dan een plekje buiten beeld.
De dienst live volgen of later terugkijken kan via deze link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/160-Gerefkerk-Zwijndrecht-Groote-Lindt-Develhof/events
Dominee Matser leidt de dienst en vertelt een verhaal uit de Bijbel. Ook zullen er enkele kinderen op
een andere manier een bijdrage leveren aan de dienst. Bijvoorbeeld d.m.v. het voorlezen van een
gedicht of een gebed.
De kinderen zitten tijdens de dienst bij hun eigen groep. Na de dienst gaan de kinderen weer met de
leerkracht mee terug de school in om de dag af te sluiten.
We zouden het leuk vinden als u de dienst online met ons meeviert.
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We gaan weer starten met de Pittige Plusgroep!
De Pittige Plusgroep bestaat uit kinderen die meer uitdaging nodig hebben naast de reguliere lesstof.
Eén van de voorwaarden is dat een kind goed moet kunnen lezen. Er wordt gebruik gemaakt van de
Pittige Plus Torens. Dat is een torenkast met heel veel verrijkingsmateriaal.
Het gaat daarbij niet om het bezig houden van de kinderen, maar we willen ze ook iets leren.
Leerlingen leren met de verrijkingsactiviteiten van de Pittige Plus Torens vaardigheden en processen
als: zelfstandig werken, samenwerken, creatief denken en structureren, oplossingsstrategieën
ontwerpen, het structureren van eigen werkzaamheden, doorzetten, terugkoppelen, plannen,
plannen bijstellen, communiceren en presenteren.
Dit alles doen ze terwijl zij zich verdiepen in een bepaald onderwerp dat hun interesse heeft. Zo
bouwen ze hun eigen portfolio op. Er wordt op maandag gewerkt op vaste tijden o.l.v. een
leerkracht.
Wanneer kan een kind deel uitmaken van de Pittige Plusgroep? Over het algemeen halen deze
kinderen A-scores bij de Cito-toetsen. Maar er is meer. Zij moeten ook kritisch zijn ten opzichte van
hun werk, zelfstandig kunnen werken en nieuwsgierig zijn naar theorieën en hun toepassingen.
Aanmelden gaat altijd via de groepsleerkracht en de IB. De leerlingen uit groep 4 t/m 7 die hiervoor
in aanmerking komen, beginnen op maandag 21 september.
Start van de dag
Soms zien we dat kinderen zo enthousiast zijn om naar ons kindcentrum te komen, dat ze voor 8 uur
al voor het hek staan te wachten. Gezien de tijd van het jaar en het slechter
wordende weer, zouden wij liever zien dat de kinderen niet eerder dan 8.15 uur
buiten het hek wachten tot het tijd is om naar binnen te gaan.

Fotograaf
Ook dit jaar heeft de OR weer kunnen regelen dat op dinsdag 22 september de fotograaf weer op
ons kindcentrum komt.
Waar u met de kleding op moet letten is:
- de achtergrond is wit
- de kinderen gaan met schoenen op de foto
I.v.m. de Corona-maatregelen worden er dit jaar geen externe broer/zus foto’s
gemaakt.
Alle foto’s van de kinderen worden onder schooltijd gemaakt.

Bibliotheek
Vanaf donderdag 17 september gaan we weer starten met het uitlenen van
boeken in de bibliotheek.
Dit is voorlopig alleen op donderdag en er zal 1 ouder en 1 leerkracht bij
aanwezig zijn.
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Schoolmelk
Als uw kind vorig onderwijsjaar een abonnement had bij Campina voor schoolmelk,
heeft u waarschijnlijk al van Campina gehoord, dat ze gestopt zijn met de
schoolmelk abonnementen.
Het is dus niet meer mogelijk om een Schoolmelkabonnement af te sluiten voor
schooljaar 2020/2021 en verder.
Mocht u vragen hebben over Schoolmelk in schooljaar 2020/2021, dan kunt u contact opnemen door
een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: service@schoolmelk.nl.
Schaken
Helaas moeten wij hier mededelen dat onze schaakmeester Bert Broerse geen schaaklessen meer zal
geven op ons kindcentrum. Na heel veel jaren trouw en met veel plezier op
maandagmiddag een groot aantal kinderen opgeleid te hebben als goede
schakers, heeft hij de leeftijd gekregen om het een beetje rustiger aan te doen.
Wij bedanken meester Bert voor alles wat hij voor ons kindcentrum heeft
betekend.
We zoeken nog een vervanger, dus mocht u zelf interesse hebben in het geven
van schaaklessen of weet u iemand die dit leuk zou vinden, dan horen wij dat graag.

Agenda
14-09 Studiedag (de kinderen zijn vrij)
25-09 Startdienst
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