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Bongerdnieuws
Deze week wordt in de kerken stilgestaan bij Dankdag. In deze tijd best lastig omdat er in
sommige gezinnen zorgen en angsten zijn. Toch mogen we erop vertrouwen dat, ook in deze
moeilijke tijd, God voor ons zorgt.

Juf Denise is voor een wat langere tijd uitgevallen. We wensen haar het beste en hopen haar snel
weer op school te zien.

Juf Ellen 40 jaar in het onderwijs
Wat ontzettend bijzonder: juf Ellen is al 40 jaar werkzaam in het onderwijs en
ook 40 jaar binnen dezelfde school. We hebben vandaag haar jubileum toch
nog klein kunnen vieren. De kinderen van groep 1/2 hebben vandaag een
bloem meegenomen en vanmiddag vieren we dit jubileum in gedeelten met
collega’s.
We hopen dat juf Ellen nog een tijd met plezier kan en mag werken.

Voortgangsgesprekken
Vrijdag heeft u een mail gekregen over de voortgangsgesprekken. Wij vinden het belangrijk dat
deze gesprekken voortgang kunnen hebben. De gesprekken zullen online, volgens afspraak,
plaatsvinden.

Trefwoord
Het thema voor deze week is “Strijdvragen”. Strijd, in allerlei vormen, hoort nu eenmaal bij het
leven. Mensen strijden omdat ze competitief zijn, tegengestelde belangen hebben, uitdaging
zoeken. Dat betekent niet dat je er geen vragen bij mag stellen. Moet je overal een wedstrijd van
willen maken? Is het een haalbare strijd? Is dat wat je wilt bereiken wel een strijd waard? Is het
een eerlijke strijd? En vorm het een uitdaging?
Als Gideon de strijd tegen de vijand opneemt, moet hij het van God doen met een handjevol
mannen. Gaat het verhaal over een onhaalbaar gevecht? Of over de overtuiging dat een strijd
niet draait om spierkracht maar om geloof?

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Wees netjes en beleefd, zodat jij het goede voorbeeld geeft.”

Agenda
4 november:
Planner voor de voortgangsgesprekken sluit om 12.00 uur
10 en 12 november: Voortgangsgesprekken
13 november:
Bag2School
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