
 

 

 

Belangrijke data: 

18 september: gemeentelijke schoolpleinactiviteiten (tijdens schooluren) 

1 oktober:  schoolschaatsen groep 6/7 

2 oktober:  start Kinderboekenweek 

8 oktober:  schoolschaatsen groep 6/7 

 

 
 
Kind op Maandag 
 
We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het 

zijn prachtige verhalen: over schepping en geluk, over schaamte en 

verdriet, over hopen en geloven. Ze gaan over het begin. Maar dat 

betekent niet dat ze alleen over het verleden gaan – het zijn ook 

verhalen over vandaag en morgen. Over hoe het donker kan zijn, en 

wie dan licht kan maken. Over wat er gebeurt als mensen ruzie 

maken of de aarde geweld aan doen. Maar ook over hoe mensen 

hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je deze verhalen leest, 

ontdek je dat niet alles blijft zoals het is. Er is verandering mogelijk, 

voor jou zelf en voor de wereld. 

Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van 
het schooljaar is dat een belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar 
op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze 
misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? 
Welke keuzes maken zij zelf om dit schooljaar tot een succesvol jaar 
te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door anderen? De 
verhalen kunnen helpen om daarover na te denken.  
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Bijbelrooster Kind op Maandag 

Week 37  09/09 - 13/09 

Wat wil je nog meer? 
Genesis 2: 4-25 en Genesis 3 
God heeft de mens gemaakt en heel veel dieren. De mens geeft alle dieren een naam, maar hij 
mist iemand die bij hem past. Daarom maakt God nog een mens, zodat ze samen verder kunnen. 
Ze mogen eten van bijna alle bomen in de tuin. Maar die ene boom… 

 

Week 38  16/09 - 20/09 

Code rood 
Genesis 4: 1-16, 6: 9-22 en 7: 1-24 
Het was mooi, het was goed. Maar in de verhalen van deze week wordt het ‘code rood’. Het bloed 
van Abel valt op de aarde, als teken van hoe het mis kan gaan tussen mensen. 
Deze week beginnen we ook met het verhaal van Noach. Er gaat zoveel mis op aarde, dat het zo 
niet verder kan. Noach wordt gewaarschuwd: hij moet een ark bouwen om aan de vloed te 
ontkomen. 

 

Week 39  23/09 - 27/09 

We beginnen opnieuw 
Genesis 8: 1-22 en 9: 1-17 
Het lijkt alsof de schepping opnieuw begint: de donkere wolken verdwijnen, het water zakt. God 
begint opnieuw met Noach en alle dieren in de ark. 

 

Week 40  30/09 - 04/10 

Babbelstad 
Genesis 9: 18-29, 10: 1-32 en Genesis 11 
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze een toren te 
bouwen, zo hoog als de hemel. Maar het gaat mis: Mensen verliezen het contact met elkaar, ze 
begrijpen elkaar niet meer. Babel wordt een babbelstad waar iedereen praat maar niemand een 
ander verstaat. 

 

****** 

We zijn weer los!  

De school leeft weer. 
De gangen stromen vol met leerlingen. 
Het gonst van alle vakantieverhalen. 
Er wordt gelachen, stoer gedaan, gesmoesd... 
Hoe heerlijk is het om elkaar weer te zien! 
En ja, natuurlijk wordt er ook geklaagd. 
Want inderdaad, we moeten gewoon weer aan de slag. 
Die vakantie is nu echt voorbij. 
Maar: nieuwe ronde, nieuwe kansen! 
Wij hebben er vooral heel veel zin in. 

 
 



 
School – Kalender/ Gids  

Afgelopen week hebben alle oudsten uit het gezin de School – Kalender / Gids meegekregen. 

De data die nu bekend zijn staan hierop vermeld. Gedurende het schooljaar zullen er vast andere 

zaken voorbij komen die nog niet op de kalender staan. Wij streven ernaar deze data zo snel mogelijk 

aan u bekend te maken via de nieuwsbrief. Soms horen wij ook pas laat van planningsdata. Dan is 

Parro of mail sneller dan de maandelijkse nieuwsbrief en informeren we u via die weg. 

 

**** 

 

Oproep:  

Het anti-luizenteam is dringend op zoek naar nieuwe luizenpluizers. 
Na elke vakantie komt het team in actie om preventief onze school 
luisvrij te houden. Wie wil meehelpen? Je kunt je opgeven bij de 
groepsleerkracht of de luizen coördinatoren: juf Nynke (groep 7/8) 
of Minke Boersma (0511-422021).  
 

 

 

 

 

Verjaardagen september 

Datum leerling   groep 
1  Pieter Herre Boersma 6 
1 Jan van de Meulen 5 
10 Veerle Bosgraaf  4 
10 Lieneke Steringa 3 
11 Kyan Lamars  3 
13 Nyncke Annema 6 
16 Tjidde Boersma  2 
17 Silke Schaafsma 6 
18 David Visser  4 
20 Daisy van Ens  2 
24 Tyme van der Valk 3 
27 Wivineke Nauta 6 
29 Melissa Sipma  5 
 

Nienke Postma is op 28 augustus 4 jaar geworden en mag nu naar groep 1. Viktoria Tar is in Driezum 

komen wonen (afkomstig uit Hongarije) en is welkom geheten in groep 3. Van harte welkom, Nienke 

en Viktoria! Wij hopen dat jullie een hele fijne tijd op CBS De Wynroas hebben. 

 



 

 



  Wij zijn begonnen! 
 

 

 

 

Welkom in groep 3:  

 

jesse a, jesse d, jurre, annyk, jasper, jolien, kyan, joriene, hinke, 

jarno, anje-linn, lieneke, elyze, jelmer, tieme, tyme, sander, yara,                                        

wessel, marieke, levi, majella en viktoria! 

 

En nu al kennen we letters en cijfers en… weten we hoe we ze moeten 

schrijven! 

Toppers!  


