
 

 
  
Kalender 
 

 
Lied van de week 
OTH 485 De Here zegent jou 
 
Bijbelverhalen 
Jozua 5: 13 - 6: 27, 9 en 23: 1-26 
Vriend en vijand 
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. 
 
Ouders in de school 
Scholen wordt dringend geadviseerd ouders 
zo min mogelijk toe te laten in de school en in 
de schoolomgeving ten minste de 1,5 meter 
afstand te bewaren. Voor de veiligheid van de 
kinderen en het team willen wij u daarom 
vragen berichten voor leerkrachten zoveel 
mogelijk via de mail te versturen of na 
schooltijd te bellen. Ook het afscheid nemen 
bij het brengen en het ophalen van kinderen 
vindt plaats op het plein en niet in de school.  
 
Schoolcollecte 
Gisteren zou de schoolcollecte hebben 
plaatsgevonden, maar helaas zijn wij door de 
Coronamaatregelen niet langs de deuren 
gegaan om te collecteren. Zoals eerder 

vermeld is deze collecte nodig om onze school 
in stand te kunnen houden. Het is fijn om te 
merken dat niet alleen de ouders, maar ook 
veel inwoners in en rondom onze dorpen met 
een bijdrage onze school een warm hart 
toedragen. Dit jaar kunnen we het geld goed 
gebruiken voor extra chromebooks. Digitaal 
onderwijs vinden wij heel belangrijk en is in 
deze tijd onmisbaar voor (waar nodig) 
afstandsonderwijs. Met behulp van het 
collectegeld kunnen we de benodigde tablets 
aanschaffen. Helpt u ons mee om de 
financiering rond te krijgen? Wij willen u 
vragen uw bijdrage per bank over te maken op 
rekening: 
 

NL 05 RABO 03 687 13 164 

“De Stroming” Basisschool Waardhuizen 

onder vermelding van “schoolcollecte 2020” 

Studiedag team woensdag 11 november 
Woensdag 11 november hadden wij met het 
team onder begeleiding van Anita de Bie van 
CEDIN een studieochtend over het onderwerp 
Kansrijke Combinatiegroepen. Deze 
studieochtend was een vervolg op eerdere 
studiebijeenkomsten. Het concept Kansrijke 
Combinatiegroepen helpt ons om, vanuit 
leerlijnen en sturend op (tussen)doelen, onze 
groepen en vakken effectief met elkaar te 
verbinden in kwalitatief goede instructies. 
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Datum Activiteit 
Donderdag 26 november Schoenzetten kinderen groep 1 t/m 8 
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Groep 1-2-3 
Wist u dat de werkkamer van Sint bij ons in de 
klas is? Via de brievenbus ontvangt hij vele 
verlanglijstjes. Deze verlanglijstjes worden 
gemaakt in onze schrijfhoek. De pieten zijn 
hier ook druk mee bezig. 
 
Brend is inmiddels 4 jaar geworden en heeft 
ook een plaatsje bij ons in de klas. Gezellig dat 
je er bent! 
 
Groep 3 is druk bezig met lezen en rekenen. 
We spitsen met pepernoten en doen allerlei 
andere leuke spelletjes. Hierdoor kan het zijn 
dat er sommen overgeslagen zijn in ons 
rekenschrift, maar we hebben wel geoefend en 
het smaakte nog lekker ook….!!! 
 
Groep 4/5 
Vanaf vorige week hebben een aantal 
kinderen thuis de lessen op school gevolgd.  
We hebben zelfs geknutseld op afstand.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 6 Rekenles 
Deze week hebben we in de klas proefjes 
gedaan met wegen. We deden ook  proefjes 
met water, waarbij we oefenden met liters, 
deciliters, centiliters en millimeters.  
Een leuke praktische les!  
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Bericht van de sint 
Sint heeft ons laten weten vrijdag 4 december 
een bezoek te brengen aan onze school. Sint 
komt dit jaar alleen, want de pieten moeten 
uitrusten voor 5 december. 
Het is dit jaar jammer genoeg niet mogelijk dat 
er ouders aanwezig zijn als sint arriveert bij 
ons op school, maar we beloven dat we foto’s 
maken en die zullen plaatsen op de Parro-app. 
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