Trefwoord
Een mens komt in zijn leven heel wat wetten en regels tegen. Geschreven en ongeschreven regels.
Deze week verkennen we er een paar en vragen kinderen zich af of ze de regels
moeten accepteren of niet. Ze onderzoeken welk gedrag past bij het
respecteren van een leefregel.
In de Bijbelverhalen gaat het volk verder de woestijn in. Mozes krijgt hulp van
zijn schoonvader bij het organiseren van het omgaan met alle vragen en
klachten. Van God krijgt hij Tien Woorden. Die kunnen het volk helpen om
respectvol met Hem en met elkaar om te gaan.
Exodus 18, 13-27
Exodus 19 -31

Startdienst
Ook dit jaar willen we het onderwijsjaar 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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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 tijdens onderwijs+` tijd gemaakt.

Vrijwillige Ouderbijdrage
Zoals u weet, worden veel activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstfeest, paasmaaltijd, zomerfeest, sporten speldagen e.d. georganiseerd door de Ouderraad en bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdragen.
Omdat hiervoor vanuit de overheid geen bekostiging plaatsvindt, kunnen deze activiteiten zonder uw
jaarlijkse bijdrage dan ook niet georganiseerd worden. We proberen deze activiteiten, ondanks de
huidige Corona maatregelen zoveel mogelijk door te laten gaan en anders zoeken wij, eventueel
samen met de OR, een alternatieve activiteit.
Het bestuur heeft de vrijwillige ouderbijdrage ook voor dit onderwijsjaar vastgesteld op
€ 25,00 per kind.
De bedragen voor dit onderwijsjaar zijn als volgt:
Groep 1/2
€ 25 per kind
Groep 3
€ 55 per kind (incl. schoolreis € 30)
Groep 7
€ 85 per kind (incl. kamp € 60, schoolreisgeld al betaald in 2019/2020).
Groep 4 -6
€ 25 per kind (schoolreisgeld al betaald in 2019/2020)
Wij verzoeken u het voor uw kind(eren) geldende bedrag vóór 31 oktober 2020 over te maken naar:
Rekening nr: NL 16 INGB 0000 717920
t.n.v.:
Kindcentrum De Brug te Zwijndrecht
o.v.v.
de naam van uw kind
Mocht u om financiële redenen de vrijwillige ouderbijdrage niet of niet in één keer kunnen betalen,
neemt u dan contact met ons op. Natuurlijk is het mogelijk om in termijnen te betalen, maar we
horen dit dan wel graag.
Ook wijzen wij u hierbij op de Stichting Leergeld: www.leergelddrechtsteden.nl.
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Koeltasjes
We hebben gemerkt dat er vragen zijn ontstaan over de koeltasjes:
- Waarom de koeltasjes?
Uit hygiënische overwegingen hebben wij ervoor gekozen niet meer de koelkasten te
gebruiken en de kinderen hun lunch te laten bewaren in een koeltasje. Als
tegemoetkoming hebben wij, samen met de OR, elk kind een koeltasje gegeven. Ons
budget was daarin beperkt en (wat later bleek) daardoor ook de kwaliteit van de
koeltasjes.
- Mag ik ook een ander koeltasje meegeven?
Mocht het koeltasje van uw kind stuk gaan en heeft u zelf geen ander (beter) koeltasje, dan kunt uw
kind een nieuwe vragen aan de betreffende leerkracht. Heeft u zelf een koeltasje van ongeveer
hetzelfde formaat, maar van een betere kwaliteit dan mag uw kind dit ook gebruiken.

Wespen in de wilgen
Opmerkzame ouders en voorbijgangers hebben aan ons doorgegeven dat er veel
wespen zitten in de wilgen aan de Gravenhof. Wij hebben hierover navraag gedaan bij
verschillende experts, die allemaal aangeven dat het niet gaat om een wespennest,
maar dat de wespen afkomen op de luizen die zich in de wilgen bevinden. Daar is helaas niets aan te
doen.

Agenda
22-09 Fotograaf
25-09 Startdienst
30 -09 Start Kinderboekenweek
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