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Kamp groep 8
We zijn naar kamp in Zeeland geweest. Speurtocht gedaan in
Zierikzee en het Douane spel en Levend Stratego. Bij Stratego
zat Thomas in de boom en Storm zat bij het water. Zij waren
de vlaggen van de teams. Edgar zei tijdens levend stratego: ik
ben een bom met een kort lontje.
Het team van Storm had gewonnen en met de speurtocht
hadden Edgar en Bouke gewonnen.
Met het Douane spel was het 2 keer het paarse team dat won,
want die moesten naar het licht toe en het oranje team moest
van het licht af.
We zijn woensdag naar de Efteling toe gegaan. Max zei bij de
efteling: de auto staat bij zijn soortgenoot kabouter 6
Het was een heel heel heel leuk kamp!

Agenda
Komende week
22 sept.
Kijkje in de Keuken groep 6
8.30 uur
23 sept.
Kijkje in de Keuken groep 7
8.30 uur

Belangrijke data
5 okt.
Dag van de Leerkracht

Centrum voor jeugd en gezin

Jarigen
20 sept. Daantje 4 jaar
20 sept. Manar 7 jaar
20 sept. Abdessalam 10 jaar
21 sept. Rayhana 4 jaar
22 sept. Thijs 9 jaar
23 sept. Damian 5 jaar
25 sept. Rayane 8 jaar

gr. 1-2 rood
gr. 4
gr. 7
gr. 1-2 rood
gr. 5
gr. 1-2 rood
gr. 5

Op 20 september a.s. start de Triple P cursus ‘Positief
opvoeden’. Speciaal voor ouders met kinderen van 2-12 jaar
met gedragsproblemen, die graag begeleiding zouden willen
bij de opvoeding. Bij de ingangen kunt u de poster vinden met
meer informatie. Verder is er de website www.cjgcursus.nl
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Familieviering
Zondag 18 september 2016 om 9.00 uur zal de
gemeenschap in Moordrecht de eerste Familieviering van
dit seizoen organiseren. Iedereen, speciaal alle gezinnen
uit de hele parochie, is welkom. Thema van de viering is:
God of geld?
De Familieviering is een viering voor alle leeftijden.
Aan alle leeftijden wordt gedacht, dus ook aan de kinderen.
Zij hebben een bijdrage aan de viering en er is
kinderwoorddienst.
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