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School
Dorcas voedselactie
Dit jaar organiseert Dorcas voor de drieëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie. Het thema dit jaar
is ‘omdat wij om hen geven’. Dorcas doet (opnieuw) een beroep op onze school om mee te helpen bij
het inzamelen van voedselpakketten voor de allerarmsten.
Voor wie wordt de Dorcas Voedselactie gehouden?
Met de Dorcas Voedselactie 2018 zamelen we bij supermarkten, kerken en scholen producten in
voor de allerarmsten in Oost-Europa. Voor mensen die bijvoorbeeld door armoede, leeftijd, ziekte of
een beperking niet in staat zijn om dit zelf te kopen. Het helpt hen om de koude wintermaanden
door te komen. We doen dit ‘omdat we om hen geven’. Het inzamelen van de producten voor in de
voedselpakketten en het werven van geld voor de bijbehorende (transport)kosten is alleen mogelijk
dankzij de inzet van honderden coördinatoren in het hele land. We hopen dan ook weer van harte op
uw medewerking. Dorcas doet dit samen met lokale partnerorganisaties; zij kennen de situatie ter
plaatse en weten wie de hulp het meest nodig heeft. Zo weten we zeker dat elk voedselpakket goed
terechtkomt.
Hoe werkt de Dorcas Voedselactie?
Op meer dan duizend locaties in Nederland zamelen vrijwilligers voedsel in op basis van het
voedsellijstje. Vrijwilligers stellen hiervan voedselpakketten samen. Vorig jaar waren meer dan vijftig
scholen bij deze actie betrokken en bracht de voedselactie ruim 30.000 voedselpakketten op.
Met deze actie wil Dorcas mensen die het moeilijk hebben de liefde van de Here Jezus laten zien en
hen bemoedigen door ze te laten weten dat wij ze niet zijn vergeten.
Doet u mee?
De Dorcas Voedselactie op onze school werkt op de volgende manier. Alle leerlingen krijgen in de
week na de herfstvakantie een voedsellijstje mee naar huis. Van 05 t/m 07 november kunnen de
kinderen enkele producten mee naar school nemen en op deze manier gezamenlijk
voedselpakketten samenstellen. De dozen worden na schooltijd op woensdag 07 november
(Dankdag) opgehaald.
Dorcas streeft ernaar om de eerste 20.000 voedselpakketten nog voor Kerstmis op de plaats van
bestemming te krijgen. Om de voedselpakketten te versturen, is ongeveer 3,50 euro per pakket
nodig. Leerlingen kunnen een gift meenemen naar school om hun pakket te laten bezorgen. Wij
zouden dit zeer op prijs stellen, maar het is vanzelfsprekend niet verplicht.
Eventuele giften kunt u overmaken op IBAN NL04 RABO 0106 2500 00 onder vermelding van:
DVA 2018 – 10310 t.n.v. Dorcas in Andijk.
Een voedselpakket alleen is niet voldoende, daarom biedt Dorcas ook structurele hulp. Meer
(les)informatie hierover vindt u op www.dorcasvoedselactie.nl of www.dorcas.nl.

Sinterklaas
Het duurt nog even, maar voordat we het weten zijn we op school alweer druk met de
voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. Aangezien het grote kinderfeest valt op woensdag 5
december, willen wij tijdig communiceren dat voor de groepen 1 en 2 deze feestelijke dag eindigt om
11 uur en dat zij dan worden opgehaald van school.
Voor de groepen 3 t/m 8 zal deze dag om 12 uur eindigen. Alle leerlingen zijn die dag dus eerder vrij.
Workshop avond
Hierbij nodigen wij u uit voor de workshop avond op maandag 5 november. Tijdens deze
avond zullen wij u inhoudelijk meer gaan vertellen over;
Ons daltononderwijs van nu; juf Jobke neemt u mee in onze ontwikkelingen binnen
ons dalton onderwijs;
Hoe mediawijs bent u? Patricia en Lex van Viavie nemen u tijdens een interactieve
workshop mee in de wereld van mediawijsheid;
Zwemvaardigheid; sport vereniging ZPC Twenhaarsveld komt u uitleggen wat het
belang is van de zwemveiligheid van uw kind(eren) en wat u kunt doen om dit up to date te
houden;
Interactief voorlezen; Anita Kockx zal u laten zien hoe u het beste interactief kan
voorlezen aan uw kind(eren);
Ons Snappet onderwijs 3.0; Wij nemen u mee in de wereld van ons Snappet
onderwijs zoals uw kind(eren) dat vanaf groep 4 aangeboden krijgen en
Kinder EHBO; juf Anneloes Muller en juf Karin laten u praktisch ervaren hoe u snel
en goed kinder EHBO kunt toepassen.
De avond zal om 19.00 uur geopend worden door mevr. Marga Schaafsma, medewerker van
bibliotheek Rijssen-Holten. Zij zal ons op een inspirerende wijze meenemen hoe wij het
leesplezier van uw kind(eren) kunnen vergroten en zij zal hierbij de uitkomsten van de
biebmonitor, afgenomen bij ons op school onder alle leerlingen, gaan gebruiken voor een
feitelijke onderbouwing.
Vanaf 19.30 uur zullen er twee workshop rondes zijn waar u zich voor kan intekenen door op
de onderstaande link te klikken. Rond 20.30 uur zal de avond eindigen. Wij rekenen op een
grote opkomst en een leerzame en inspirerende avond.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLeyW-wA1r4c_l02zmDm_MabKBoZueAyRxxcHwmYyqV3Rqw/viewform?usp=sf_link
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