Trefwoord
In deze week gaan we een aantal aspecten van veiligheid onderzoeken. We gebruiken daarbij het
beeld van een onderzoeksjournalist die eerlijke en kritische vragen stelt. Want het stellen van vragen
is het begin van verrassende ontdekkingen, ongeziene
mogelijkheden maar brengen ook onrechtvaardigheid en
ervaringen van onveiligheid aan het licht.
In de Bijbelverhalen van deze week spelen veiligheid en
onveiligheid ook een rol. De koning van Moab is bang voor het volk
Israël en voelt zich niet veilig als zij in zijn land zijn. Hij heeft Bileam
nodig om het volk te vervloeken om zich weer veilig te voelen.
Numeri 22
Numeri 23/24

Startdienst in de klas
Zoals bekend is de startdienst in de kerk niet doorgegaan.
Morgen wordt de startdienst in de groepen gevierd met de eigen leerkracht. Hierbij gebruiken we
dezelfde liturgie als tijdens de dienst.
Ook zullen de gedichten en gebeden door de kinderen worden
verzorgd.
We zijn blij dat we de startdienst op deze manier toch nog
kunnen vieren met elkaar.

Bibliotheek
Zoals u wellicht weet, is ons kindcentrum voorzien van een bibliotheek. Uw kind krijgt elke
donderdag de mogelijkheid om hier kosteloos twee boeken te lenen
voor maximaal vier weken.
Deze boeken mogen mee naar huis.
Het inleveren van de boeken kan elke dag. De boeken kunnen worden
ingeleverd in de oranje box die bij de bibliotheek staat.
Het is niet mogelijk om boeken geleend bij de vestiging Walburg hier in
te leveren. En andersom natuurlijk ook niet.

Fotograaf
Door afwezigheid van groep 4 tijdens het bezoek van de fotograaf hebben we kunnen
regelen dat zij op donderdag 26 november terugkomt om foto’s te maken van de
kinderen. Tevens worden dan de foto’s gemaakt met eventuele broertjes en zusjes uit
een andere groep.
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Kinderboekenweek 2020 En toen?
De kinderen zijn deze week in de groepen al heel druk bezig geweest met de Kinderboekenweek en
het thema: ’En toen..’
Naast al het lezen worden er heel veel werkjes gemaakt. Wij proberen zoveel mogelijk foto’s te
maken en op klasbord en social media te plaatsen. Natuurlijk hangen we ook van alles op het raam,
zodat u het vanaf de buitenkant kunt bewonderen.
Groep 5 t/m 8 is druk bezig met de voorleeswedstrijd. De finale is op woensdag 14 oktober.
Donderdagmiddag 15 oktober gaan alle klassen bij elkaar kijken, om te zien wat iedereen rond het
thema gemaakt heeft en tegelijkertijd wordt er een speurtocht uitgezet.

Boekenmarkt
In overleg met Hyperion Walburg is het helaas niet mogelijk om dit jaar een boekenmarkt te
organiseren. Er is wel een alternatief! Alle kinderen
van de Brug die in de tijd van de Kinderboekenweek
een boek kopen bij Hyperion mogen de bon bij de juf
of meester inleveren. Als kindcentrum mogen wij het
bedrag van alle bonnen aan Hyperion doorgeven. Wij
krijgen 10% van dat bedrag om boeken voor ons kindcentrum uit te zoeken.

Agenda
17-10 Herfstvakantie
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