
 

 

 

  

 

 

 

Belangrijke data: 

2 t/m 13 oktober: Kinderboekenweek 

7 t/m 11 oktober: week van de pauzehap (groep 3-8) 

8 oktober:  schoolschaatsen groep 6/7 

15 oktober:  schoolschaatsen groep 6/7 

17 oktober:  zorgvergadering (na schooltijd) 

18 oktober:  studiedag PCBO Dantumadiel (leerlingen vrij van school) 

21 t/m 25 oktober: herfstvakantie 

29 oktober:  schoolschaatsen groep 6/7 

5 november:  schoolschaatsen groep 6/7 

 

Bijbelrooster Kind op Maandag 

Week 41 ■ 07/10 - 11/10 

Waar ga je heen? 
Genesis 12: 1-20 en 13: 1-18 
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op reis naar een 
toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. 
Ze gaan elk op een eigen plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat hem het mooist 
lijkt. 
 

Week 42■ 14/10 - 18/10  

Beloofd is beloofd 
Genesis 15: 1-21, 16: 1-16 en 18: 1-15 
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om te blijven geloven in die 
belofte. Moet Abram misschien zelf iets doen om God te helpen bij het uitvoeren van zijn belofte? 
Of moet hij gewoon afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat hij zegt. Sara en Abram 
krijgen een kind. 
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Periode 2 (29-10 t/m 30-11) 

We vervolgen de lezingen uit het boek Genesis, waar we voor de herfstvakantie mee 
begonnen. God heeft aan Abraham een groot volk en een eigen land beloofd. Die belofte 
wordt niet van het ene op het andere moment vervuld, maar steeds met hele kleine stukjes. 
Het zijn prachtige verhalen om aan kinderen te vertellen. Thema’s als angst, bezorgdheid, 
verliefdheid, hoop, jaloezie en verrassing komen in deze verhalen naar voren. 

 

Week 44 ■ 28/10 - 01/11 

Stop! 
Genesis 18: 16-33 en 19: 1-38 
In Sodom gebeuren zulke erge dingen, dat God de stad moet straffen. Maar Abraham 
onderhandelt met God: Als er tien rechtvaardigen zijn, zou u dan de stad niet sparen? Als de 
engelen naar Sodom gaan, ontdekken ze dat die tien rechtvaardigen niet te vinden zijn. De stad 
staat bol van vreemdelingenhaat, geweld en minachting. Daarom moeten Lot en zijn familie weg 
uit die stad. 

 

Week 45 ■ 04/11 - 08/11 

Zorg voor mij 
Genesis 21: 1-21, 22: 1-19 en 23: 1-20 
Hagar wordt met haar zoon Ismaël de woestijn in gestuurd. Abraham wordt met zijn zoon Isaak 
de berg op gestuurd, waar hij hem moet offeren. Wie zorgt nog voor kinderen, als hun ouders dat 
niet kunnen? Wie zorgt voor ouders, als ze niet weten hoe het verder moet? 

 

****** 

 

Verjaardagen oktober 

Datum leerling   groep 
1  Elisa Nicolai  8 
6 Jonah Postma  6 
8 Klaas Jan de Jong 8 
8 Alieke Schaafsma 2 
11 Bjørn Bosgraaf  8 
12 Marin Damstra  5 
12 Tjalling van Dijk  8 
14 Delano van der Galiën 7 
16 Sianne Schaafsma 7 
17 Yentl de Roos  5 
19 Wessel de Vries  3 
21 Esmee van der Galiën 1 
22 Anje-Linn Postma 3 
26 Joël Wielstra  6 

29 Bauke Schaafsma 8 

Op 24 oktober wordt Hidde Pieter Schaafsma 4 jaar en mag nu naar groep 1. Van harte welkom 

Hidde Pieter! Wij hopen dat je een hele fijne tijd op CBS De Wynroas hebt. 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 



Wilt u afspraken voor arts, tandarts, beugeltandarts, dyslexiespecialist etc. zoveel mogelijk na 
schooltijd plannen?  
 
Voor vrijaf in gevallen als bezoek aan dokter, ziekenhuis e.d. wordt u verzocht om vóór die tijd een 
briefje mee te geven of telefonisch te melden bij de leerkracht/school. 
In andere, bijzondere, gevallen dient eerst toestemming te worden gevraagd aan de directie.  
 

****** 
 

Leerlingenraad 
De leerlingen worden vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Van groep 6-8 zijn uit elke groep 2 
afgevaardigden gekozen door de leerlingen om hen te vertegenwoordigen. In groep 6 zijn (na 
verkiezingen) twee vertegenwoordigers zijn gekozen. Daarmee is de schoolraad weer compleet.  
De leerlingenraad komt periodiek bijeen samen met de directeur. 
De leerlingenraad bestaat uit: Pieter Herre Boersma, Silke Schaafsma, Wietze Hedman Annema, Anna 
de Vries, Benjamin Bosgraaf en Jolien van Berkel. 
  

 

 

 

***** 

 

Vooraanmelding nieuwe leerlingen  

Als uw kind dit schooljaar 4 jaar wordt en naar school mag, wilt u uw kind dan wel aanmelden bij 

school? Zo weten we wie wij in de loop van dit schooljaar in groep 1 mogen verwachten. 

Aanmelden kan middels een formulier “vooraanmelding leerling”, welke zowel bij de directie als bij 

de juffen van groep 1/2 verkrijgbaar is. 

Vooraanmelding is ook mogelijk via de website: www.dewynroas.pcbodantumadiel.nl  

Onder het tabblad “contact” vindt u onder andere het formulier “voorlopige aanmelding” wat u 

digitaal kunt invullen en verzenden.  

Alvast bedankt! 

http://www.dewynroas.pcbodantumadiel.nl/


Pestprotocol 

In het team hebben we ons pestprotocol onder de loep genomen en besloten dat vanuit de 

Kanjertraining een mooi hedendaags protocol beschikbaar is wat naadloos aansluit bij onze 

Kanjerlessen. De MR en Schoolraad hebben met dit nieuwe protocol ingestemd. 

Een klein gedeelte van het protocol vindt u in deze nieuwsbrief. Voor het volledige protocol 

verwijzen we u graag naar onze website: www.dewynroas.pcbodantumadiel.nl  

Onder het kopje “praktisch” vindt u het gehele pestprotocol. 
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Verder lezen?: www.dewynroas.pcbodantumadiel.nl  onder het tabblad “praktisch” en daarna 

“pestprotocol”. 
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