
 

 

 

  

 

 

 

Belangrijke data: 

11 en 12 november: actie zichtbaarheid ( controle fietsverlichting) zie verderop in deze 

nieuwsbrief 
    maandag 11 november groep 7 en 8 
    dinsdag 12 november groep 4, 5 en  6 

15 november:  inleverdatum schoenendozen voor de schoenendoosactie (de mail  

hierover vindt u verderop in deze nieuwsbrief nogmaals als  

reminder) 

5 december:  Sinterklaasviering  

 

Bijbelrooster Kind op Maandag 

Week 46  11/11 - 15/11 

Wat is het waard? 
Genesis 24: 1-67 en 25: 19-34 
De knecht van Abraham moet een vrouw zoeken voor Isaak. Hij vindt Rebekka ver weg, en zij laat 

alles achter om haar nieuwe leven te beginnen. Later wordt Rebekka moeder van twee jongens, die 

ook twee volken zijn. Esau verkoopt zijn rechten voor een kop soep. 

 

Week 47 18/11 - 22/11  

Ben jij het echt? 
Genesis 27: 1-40, 28: 10-22 en 29: 1-14 
Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak om de 
zegen in ontvangst te nemen. Nu is hij gezegend, maar hij 
moet wel vluchten. In de woestijn ontdekt hij dat God bij hem 
is. Hij komt uit bij Laban, een broer van zijn moeder. 

 

Week 48  25/11 - 29/11 

Verrassing! 
Genesis 29: 15-30, 30: 25-43 en 33: 1-20 
Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende ochtend blijkt dat hij met Lea getrouwd is. Als 

hij ouder is, gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Een groot geschenk gaat voor hem uit. 
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Week 49  02/12 - 06/12 

Ik zie je wel 
Jesaja 40: 1-1 en Lucas 1: 5-38 
We horen deze week over de priester Zacharias. In het eerste verhaal leest hij uit een oude boekrol 

van de profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet – zijn woord houdt altijd stand. In het 

tweede verhaal ervaart Zacharias dat ook zelf. In de tempel verschijnt een engel die vertelt dat hij en 

zijn vrouw Elisabet een zoon zullen krijgen. In het laatste verhaal van deze week krijgt Maria bezoek 

van de engel. Zij wordt de moeder van Jezus. 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen november 

Datum leerling   groep 
8  Niels Dotinga  4 
8 Werner Reitsma 2 
21 Anna de Vries  7 
28 Julian sipma  2 
29 Sytse Jan de Groot 2 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 

 

 

 
****** 

 

Vanuit de leerlingenraad 
 

Wij hebben een nieuwe ideeënbus bestemt voor kinderen en 

ouders! 

Hij hangt voor in de hal van school. Je mag zelf een papiertje 

hierin stoppen met je idee om de school te verbeteren (ideeën 

om lessen te verbeteren, om het voor de leerlingen leuker te 

maken, meer dingen te doen op het plein, spelletjes om op het 

plein te spelen enzovoort). 

Namens de leerlingenraad. 



Actie Zichtbaarheid 
 

Actie Zichtbaarheid 

Op 11 en 12 november houden wij op onze school de actie ‘Zichtbaarheid’.   
Je merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker. Het is belangrijk dat kinderen zich 
laten zien in het verkeer! Als ze ‘s ochtends naar school gaan, maar ook wanneer ze aan het 
eind van de middag terug komen van een vriendje of het sportveld. Vaak zijn  fietsers slecht 
zichtbaar door ontbrekende of slecht werkende verlichting en reflectie. Soms hebben ze prima 
verlichting maar wordt deze niet aangezet! 

 

Zonder licht 
Goede fietsverlichting is heel belangrijk. Een kwart van alle ongelukken met fietsers gebeurt in 
het donker. Het risico voor fietsers om bij duisternis slachtoffer te worden van een ongeval 
neemt met circa 17% af met een werkende voor- en achterverlichting! Daar komt bij dat ruim 
de helft van de fietsers in het donker zonder licht rijdt, vaak omdat de verlichting niet werkt of 
wordt vergeten aan te zetten. De actie Zichtbaarheid helpt om te stimuleren dat fietsers bes-
chikken over werkende fietsverlichting en deze ook gebruiken.  

 

Daarom doen wij op 11 en 12 november mee aan de actie ‘Zichtbaarheid’ van Veilig Verkeer 

Nederland. De kinderen van groepen 4 t/m 8 kunnen op 11 of 12 november hun fiets laten 

controleren op zichtbaarheid. Groep 7 en 8 op maandag 11 november, groep 4, 5 en 6 op 

dinsdag 12 november.  

 

Licht uit? Fietslamp aan! 

U doet toch ook mee? 

  
CBS de Wynroas 

 
 

 

 

 

**** 

Voorleeswedstrijd 

Vandaag is op school de voorleeswedstrijd gehouden om onze schoolvertegenwoordiging te kiezen. 

Vier dames uit groep 7 en 8  (Jolien, Elisa, Sianne en Ifke Ilse) namen het tegen elkaar op in deze 

wedstrijd waarbij groep 6, 7 en 8 als publiek diende. De prestaties van de dames lag heel dicht bij 

elkaar. Na een daardoor moeilijk juryberaad is uiteindelijk Sianne Schaafsma gekozen als winnaar. Zij 

mag onze school in het komende voorjaar vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd. 



Aan de ouders, 
 
Vorig jaar hebben we als team afgesproken dat er geen wekelijkse zending meer door de kinderen zou worden 
meegenomen, maar dat we ieder jaar een goed doel kiezen waar we iets voor gaan doen. 
Vorig schooljaar hadden we ‘wandelen voor water’ en dit jaar is het: 
 

‘de schoenendoosactie’. 
 
Vandaag heeft uw kind(eren) een folder meegekregen over de schoenendoosactie. 
In deze folder staat informatie over wat deze actie inhoudt.  
In het kort komt het erop neer dat er een schoenendoos door uw kind wordt versierd en daarna gevuld met 
materialen die worden genoemd in de folder.  
Om de dozen te kunnen vervoeren is er € 5,00 per doos nodig.  
De schoenendozenactie is dit jaar bestemt voor kinderen in  Malawi, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië en 
de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. 
 
Naast school worden er ook in 3 kerken in het dorp folders uitgedeeld, dus is het een grote actie en we hopen 
dat er veel gevulde schoenendozen binnenkomen. 
 
Uw kind(eren) kan zijn/haar schoenendoos op school inleveren op:  

 
vrijdagmorgen 15 november. 

 
 
Alvast bedankt voor de medewerking. 
Het team van De Wynroas 

 

 

 



 



 

  



  



 

  



 


