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Deze week is het dankdag. Het thema waar we in de klas met elkaar
over hebben nagedacht en ook in de meeste kerken over gepreekt
zal worden is ‘Dank God in alles’. In de klas hebben we met elkaar
geluisterd naar de geschiedenis uit Handelingen 27:14-44. We leven
in en tijd waarin corona een grote impact heeft. Kerkzijn is anders,
naar school gaan is minder vanzelfsprekend. Het gaat in deze geschiedenis over Paulus die per schip op weg is naar Rome. Hij is
een gevangene en komt in een zware storm terecht. Midden in het
natuurgeweld neemt Paulus de tijd om brood te breken en God te
danken. In zijn vertrouwen op de Heere neemt hij zijn omgeving
mee. Paulus leert ons dat het goed is op de Heere te vertrouwen en
te danken voor wat Hij geeft, juist ook in de storm. Want Hij is het
waard! De Psalm die past bij dit thema is Psalm 138: 1 en 4. We zingen deze op school en in de kerk. Misschien mooi om deze ook thuis
deze week te zingen!
Lief en leed
Juf Stigter gaat per december tot en met de meivakantie met verlof.
I.v.m. bekkenklachten kan zij de laatste weken voor haar verlof haar
werk niet meer doen op school. We wensen haar een goede verlofperiode en een gezond kindje D.V. in januari.
Meester Vergunst zal vanaf begin december de R.T. taken van Juf
Stigter op dinsdag op zich nemen. Juf van der Grond zal dit halfjaar
intern begeleider zijn van alle groepen van de school. Zij werkt deze
periode extra dagdelen. Heeft u vragen over of zorgen om uw kind?
Naast de leerkracht kunt u de intern begeleider hiervoor benaderen: c.vandergrond@educatis-rpo.nl.

Agenda
november/december
1/11
2/11
3/11

4/11
6/11
10/11
26/11
30/11
6/12

Psalm 34:6
maandopening VERVALT
Vergadering team: kinderen
zijn vrij
Dankdag: kinderen zijn vrij
schoolontbijt
ouderavond plusklas
VERVALT
opa- en omamorgen VERVALT
maandopening VERVALT
Psalm 19:7

In de achterliggende weken hebben weer enkele gezinnen te maken
gehad met positieve uitslagen na een coronatest. Dit betrof geen
leerlingen van de school. Samen thuiszitten is intensief. Voor de gezinnen die in quarantaine zitten; sterkte!
Ook onder de leerkrachten zijn er meerderen die hun werk tijdelijk
niet konden doen door klachten, het wachten op een test(uitslag),
quarantaine of een positieve uitslag. Al met al betrof dit in de eerste
twee maanden 10 vervangingssituaties die korter of langer duurden. Groep 7/8 is een keer een dag thuis gebleven, verder hebben
we tot nu toe alle vervanging samen op kunnen vangen. We zijn als
team dankbaar dat dit ons lukte. We hopen dat ook de komende periode het niet nodig zal zijn om kinderen vrij te geven of zelfs de
school helemaal te sluiten!
TERUGBLIK
Kledinginzameling KOEH
Een half vrachtwagentje vol is er opgehaald. Dank voor alle ingezamelde kledingstukken. De mensen in Oost-Europa kunnen onze
steun zeker gebruiken.
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•
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•
•
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Startgesprekken
Op 8 en 13 oktober hadden we de startgesprekken. Fijn dat er zoveel ouders in de gelegenheid waren om
te komen. Een van de enige ontmoetingsmomenten in deze eerste periode van het schooljaar.
Het was de eerste keer dat we de gesprekken via Parro inplanden. We hoorden daar veel positieve geluiden over. Vanuit de school scheelde het veel tijd en werk, vanuit de ouders was het handig om zelf te plannen. We hadden ook enkele leerpunten.. Die nemen we mee naar februari!
Atelier Plezier
Op vrijdagmorgen 16 oktober hebben we met elkaar genoten van Atelier Plezier. Wat hebben onze kinderen veel talenten die juist ook zichtbaar worden op zulke momenten. De extra inspanning die morgens
als deze van leerkrachten en ouders vraagt, valt in het niet als we de positieve reacties van kinderen horen. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze morgen; dank daarvoor!
Opname PR film
Begin oktober is de PR film opgenomen. Aan de hand van een schoollied hebben we in de hele school en
met de hele school beelden opgenomen. Die worden momenteel gemonteerd. We zijn heel benieuwd naar
het resultaat. We hopen die binnen twee weken met u te kunnen delen!
MR verslag
De laatste bladzijde van deze nieuwsbrief is het jaarverslag van de MR.
Op tij d op school!
Het was vanmorgen een harde wind.. We hopen dat het daardoor kwam; 32 van de 120 kinderen arriveerden pas na de bel bij school. In de groepen heeft het dan geen zin om te starten. Wilt u er op letten dat de
kinderen op tijd in de klas zijn (8:30 uur). Om 8:25 uur is de deur open, dan zijn de kinderen welkom in de
klas. Om 8:30 uur start de les. Als de kinderen door een noodgeval een keer later op school komen dan vinden wij dat begrijpelijk; we willen u vragen om daar geen gewoonte van te maken!
VOORUITBLIK…
Wij zijn heel blij dat we in de achterliggende weken de oudercontactmomenten en ook Atelier Plezier konden organiseren. De ontwikkelingen maken dat ook het onderwijsprotocol weer een stuk strenger is geworden. Dat is natuurlijk niet voor niets. Voor u als ouders is het volgende van belang om te weten:
•

Voor de leerlingen blijven de volgende zaken van belang: regelmatig handen wassen. Als er in het
gezin iemand met koorts is of als ze in contact zijn geweest met iemand die positief is getest blijven
de kinderen thuis. Bij een langere periode krijgen ze dan na enkele dagen thuiswerk voor de basisvakken.

•

Voor ons als team geldt dat we 1,5 meter afstand houden van volwassenen, thuis moeten blijven bij
verkoudheidsklachten, dagelijks ons lokaal meerdere keren ventileren en er goed wordt schoongemaakt in deze tijd.

•

Het wordt streng afgeraden om ouders binnen de school toegang te geven, anders dan vaste vrijwilligers. Wilt u alleen als het hoogst noodzakelijk is de school betreden? Ontsmet u dan altijd uw handen en houdt u dan 1,5 meter afstand van de volwassenen in de school! Oudergesprekken vinden in
principe digitaal plaats. Alleen als het echt niet anders kan is een fysieke afspraak, op afstand, mogelijk.

•

Daarnaast wordt geadviseerd voorzichtig te zijn met schoolbrede activiteiten. De maandopeningen
van november en december vullen we op een alternatieve manier in. Ook wordt geadviseerd geen
activiteiten buiten de school te organiseren waar externen bij nodig zijn (voor bijv. vervoer). Over
een alternatief voor de kerstviering hopen we in november na te denken!

Twijfelt u over zaken of heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de directeur van de school.
Maandopening
In oktober hadden wij de eerste maandopening. Dit schooljaar staat het thema ‘Verhoring’ centraal. De
Heere hoort! We hebben gehoord over het gebed van Hanna, hoe de Heere haar gebed verhoorde.
Aan het eind van de maandopening stonden we stil bij de dag van de leerkracht. Iedere aanwezige leerkracht kreeg een compliment van een leerling. Als team werden we verrast met een mooie glossy over
Corrie ten Boom en wat lekkers. Dank aan alle ouders! Dank aan de AC voor het regelen van deze verrassing!
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Vanmorgen werd de digitale maandopening verzorgd door groep 4 en meester Bax. Hij vertelde over Elia,
de Heere verhoorde zijn gebed om regen. De kinderen zongen een lied. Mooi dat we zo, ook al kunnen we
niet met elkaar samenkomen in de hal toch een gemeenschappelijk maandopening konden hebben.
Schoenendoosactie
Deze week start onze jaarlijkse schoenendoosactie. In de week van dankdag zijn we ons er extra van bewust dat we veel ontvangen, maar dat we daarvan ook uit mogen delen aan anderen. De actie is in de klassen geïntroduceerd en de leerlingen hebben op een filmpje gezien hoe blij de kinderen zijn met een schoenendoos vol spullen.
U krijgt de gelegenheid met uw kind of het hele gezin een schoenendoos te vullen om van onze rijkdom te
delen. De leerlingen krijgen een flyer mee naar huis waarin verdere informatie staat. Ook op de website
kunt u informatie vinden: https://schoenendoosactie.nl/. Tot uiterlijk vrijdag 20 november kunnen de schoenendozen worden ingeleverd op school. We hopen veel kinderen blij te kunnen maken!
Studiedag
Op 2 november hebben we een studiedag. Deels digitaal, deels live zijn we hierbij aanwezig. ‘s Morgens
gaan we onder leiding van een trainer in op de vraag hoe we begaafde en hoogbegaafde kinderen nog beter kunnen herkennen in onze groepen. De tweede helft van de morgen en ook de volgende studiemomenten in 2021 verdiepen we er ons met een externe trainer in hoe we deze kinderen aanspreken in onze lessen.
Op dinsdagmiddag vergaderen we dan in twee groepen over een aantal onderwijskundige thema’s als
zaakvakken, leerlijnen en groepsplannen. De kinderen zijn 2 november vrij.
Dankdag
Woensdag 3 november is het de jaarlijkse dankdag. Op de eerste pagina van deze nieuwsbrief vindt u hier
inhoudelijk informatie over. De kinderen zijn deze dag ook vrij.
Schoolontbijt
Op vrijdag 6 november hebben we het schoolontbijt met de kinderen. We hebben hierbij maar weinig ouders nodig. In de groepen wordt alleen door personeel geholpen. Eventuele hulp voor klaarzetten en afwassen wordt door de AC geregeld. We hebben zin in deze gezellige schoolactiviteit! Bij deze nieuwsbrief
treft u een informatieflyer aan over het schoolontbijt.
Opa- en omamorgen
De geplande opa- en omamorgen van 26 november moeten we helaas laten vervallen. We zullen vanuit de
school wel op een alternatieve manier iets ‘leuks’ doen voor degenen die ons dan zouden bezoeken.
Wonderlijk gemaakt
De periode tussen de herfst– en de kerstvakantie staan de lessen van wonderlijk gemaakt weer op ons
rooster. Dit zijn lessen seksuele opvoeding. We hebben daarover oudernieuwsbrieven per groep. U krijgt
deze de komende week gemaild. Wij zien het als onze taak om met kinderen hierover in gesprek te gaan.
Maar de eerste taak ligt, ons inziens, bij u als ouders. Daarom is het goed dat u op de hoogte bent van hetgeen dat we in de groep bespreken. We hopen dat kinderen de inhoud van deze lessen niet op school voor
het eerst horen. In de vorige nieuwsbrief stond een tip van een andere ouder om daar een boek bij te gebruiken!
Luizencontrole
Na de herfstvakantie was er geen luizencontrole. Er is de achterliggende maand wel luis geconstateerd bij
een leerling. Wilt u daarom zelf extra alert zijn op luizen bij uw kinderen?
Stagiaires
We zijn als school steeds weer dankbaar als we nieuwe collega’s kunnen benoemen. We vinden het belangrijk om ook stagiaires in de school mede op te leiden. Vanuit de Driestar komen dit schooljaar 2 Pabo-1
-studenten stage lopen: meester (Robert) van Dijk en juf (Rosanne) Visscher. Ze lopen gedurende het
schooljaar stage in groep 4/(5), groep 1/2 en groep 7/8. Juf (Lisette) van Asselt loopt tot de kerst een aantal
vrijdagen stage in groep 5. Zij heeft haar Pabo-studie bijna afgerond. Vanaf 1 februari komt zij in de middenbouw haar Lio-stage van 20 weken doen. Meester (Matthijs) Joppe zal zijn Lio-stage, die 6 weken duurt
omdat hij duaal studeert, in maart/ april in groep 7/8 doen. Ook loopt hij de komende periode stage bij de
gymleerkracht, Juf Oudijn, omdat hij bezig is zijn gymbevoegdheid te halen.
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