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Welkom!
Na een heerlijke vakantie waarin we tot rust konden
komen, zijn we weer met frisse energie begonnen. Wat
konden we genieten van nog een paar heerlijke nazomerdagen in de vakantie! Nu is het alweer tijd om toe
te leven naar Sinterklaas en met volle teugen te genieten van de kleurige herfst. Wat fijn dat we dit met elkaar mogen beleven.
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weerwoord, dat hem door God zelf wordt ingefluisterd.
Daardoor krijgen mensen nieuwe hoop. Met deze verhalen wandelen we rustig richting de hoopvolle adventsweken. Welke verhalen we dan vertellen, leest u
in het volgende magazine.

Hulp gevraagd bij Sint
In Nederland merken we er nog niet veel van, maar de
Sint is in het verre Spanje alweer druk bezig met de
Inhoud
voorbereidingen voor 5 december. Om de Sint te helIn dit Máxima Magazine leest u over:
pen, zouden we uw hulp willen inschakelen bij twee
Welkom op de Prinses Máximaschool;
klusjes. Graag zouden we de school gezellig willen verBijbelverhalen;
sieren in Sintsfeer. Vrijdag 17 november duiken we na
Hulp gevraagd bij Sint;
schooltijd het magazijn in om de kinderen maandag na
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de intocht in een vrolijk versierde school te verwelkomen.
Welkom op de Prinses Máximaschool
Ook heeft de Sint voor alle kinderen een cadeautje geIn groep 1/2c zijn
kocht. De Pieten hebben echter zóveel in te pakken, dat
Sam The en Roosze op maandag 27 november
marijn Schot bewel wat inpakhulp kunnen
gonnen. Van harte
gebruiken. Om 8.30 u. kunt
welkom en een fijin de teamkamer helpen met
ne tijd op de Prindit klusje. Helpt u mee? U
ses Máximaschool gewenst!
kunt zich aanmelden bij juf
Mirjan:
Bijbelverhalen
jmstougie@spectrumWoorden zijn bijzondere ‘dingen’. Als niemand ze zegt, spco.nl. Alvast hartelijk bedankt!
bestaan ze nauwelijks. Maar als ze wel gezegd worden,
kunnen ze mensen aan het lachen maken, ze kunnen
Schoolshirts
ervoor zorgen dat je je beter gaat voelen. Maar woor- Bij gezamenlijke activiteiten, zoals schoolreis en sportden kunnen ook pijn doen, ze kunnen mensen bang
dag, maken we gebruik van onze prachtige schoolshirts.
maken of verdrietig.
De school groeit en er zullen daarom binnenkort extra
shirts besteld worden. Om te zorgen dat we voor elk
Met de kinderen hebben we het deze periode over
kind een shirt hebben, is het belangrijk dat de shirts na
‘woorden in de nacht’. U hebt tegen uw kind(eren) vast een activiteit weer op school worden ingeleverd. Omweleens woorden gezegd in de nacht. Woorden die ge- dat dit voorheen niet altijd goed is verlopen, zullen de
rust stellen, die vertrouwd en prettig zijn.
leerkrachten vanaf dit schooljaar bijhouden wie zijn/
Misschien lijken de woorden uit de bijbelverhalen wel haar schoolshirt na een activiteit heeft ingeleverd. Bij
een beetje op zulke woorden. We lezen verhalen van
verlies van of schade aan shirts, bedragen de kosten
de profeet Jesaja. Hij leefde in een tijd waarin veel nare €10,- per shirt.
dingen gezegd werden: oorlogstaal, dreigende woorden. Maar Jesaja stelt daar iets tegenover. Hij heeft een

Herfstsudoku

Overige berichten
Matilda nieuwsbrief herfst
Als bijlage treft u de nieuwsbrief van de bibliotheek aan
boordevol boekentips. Veel leesplezier!
Windas Wakkere Wintertijd Challenge
In de nacht van 28 op 29 oktober 2017 vindt de 7e editie van de Wintertijd Challenge plaats. Tijdens het teruggaan van de klok van zomertijd naar wintertijd
wordt er op meer dan 100 locaties in Nederland gesport om geld in te zamelen voor de uitbreiding van het
Spieren voor Spieren Kindercentrum in Utrecht. Hoe uw
kind(eren) hieraan mee kan/kunnen doen, leest u in de
bijlage bij dit Máxima Magazine.
Schaakcursus 3-Torens
3-Torens start in oktober met een cursus schaken voor
beginnende volwassenen.
De cursus is bedoeld voor ouders die meer over schaken en lesgeven in schaken willen weten. Er is goed lesmateriaal beschikbaar waar ook didactisch goed over is
nagedacht. En op internet is veel ondersteunend materiaal te vinden. Dit komt allemaal in deze cursus aan
bod. Zo leer je niet alleen zelf schaken, maar ook hoe je
goed schaakles kunt geven. Hoe u zich kunt aanmelden,
leest u in de bijlage.

Fruitpuzzel

Lampionnenoptocht Sint Maarten
Op 11 november wordt er in onze wijk een gezellige
lampionnenoptocht georganiseerd. Meer informatie
vindt u in de bijlage.

Agenda
wo 22 nov Inloopmoment groep 1-6 12-15-13.00u.
groep 7/8 12.30-13.15u.

