Een goede basis
voor nu en later!
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Nieuws uit de school

Nieuwsbrief op de website
Iedere maand plaatsen we onze nieuwsbrief
op de website van de school. Persoonlijke
gegevens van leerlingen, ouders en
leerkrachten zijn uit deze versie weggelaten,
tenzij zij daar nadrukkelijk toestemming voor
hebben gegeven.

Vooraf…
We leven in deze weken toe naar het Paasfeest. In
de klassen mogen we in deze weken de verhalen
horen van het lijden en sterven van de Heere Jezus.
Over de weg die Hij moest gaan om uiteindelijk aan
het kruis op Golgotha te sterven voor de zonden.
Onbegrijpelijk: de Zoon van God moest lijden, om
de schuld en zonden weg te dragen. Hij moest
sterven, zodat het weer goed kan worden tussen
God de Vader en ons. Hij wilde de plaats innemen,
die wij verdiend hebben… En Hij heeft de dood
overwonnen, want het graf ging open, Jezus stond
op uit de dood! En wie in Hem gelooft, ontvangt ook
dat nieuwe leven. En leven door Zijn dood bereid,
een leven tot in
eeuwigheid.
Daarom mag ook
in deze tijd de
oproep klinken:
kent u, ken jij
deze Redder en
Zaligmaker al? Hij
nodigt u uit om
tot Hem te
komen! Jezus
heeft Zelf gezegd:
wie tot Mij komt,
zal Ik beslist niet

uitwerpen. Wie in Mij gelooft, ontvangt vergeving
en eeuwig leven.
Nieuw speeltoestel
We zijn heel blij dat we zo snel na onze project- en
actieweek daadwerkelijk een speeltoestel konden
plaatsen op het kleuterplein. Op zaterdag 9 maart
stonden een achttal enthousiaste vaders klaar om
samen met de firma Hercules het speeltoestel te
plaatsen. En het resultaat mag er zijn! Inmiddels is
het speeltoestel al volop ingewijd door de kinderen
en kan er iedere dag heerlijk gespeeld en
geklauterd worden.
Verder hopen we dat we dit jaar ook het grote plein
een ‘update’ kunnen geven. Het bestuur hoopt daar
binnenkort een beslissing over te nemen.
Groepsverdeling 2019 – 2020
Het duurt nog even, maar intern hebben we al
nagedacht over de groepsverdeling voor volgend
schooljaar. Allerlei factoren spelen daar bij mee: het
aantal kinderen per groep, het aantal (te
verwachten) aanmeldingen en de zorgzwaarte in de
groepen. Doordat we als school extra
‘werkdrukgelden’
ontvangen van de
minister, kunnen
we ook komend
jaar starten met
12 groepen in
onze school.
 Er zullen
opnieuw drie
kleutergroepen
zijn. De indeling
van deze groepen
zal later worden
vastgesteld.
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Volgend jaar hebben we ruim 30 kinderen in
groep 3 en ongeveer 36 kinderen in groep 4 (de
huidige twee groepen 3). Om de verdeling van
deze groepen evenwichtig te maken, hebben we
ervoor gekozen om hier 3 groepen van te
maken: één groep 3, één groep 3/4 en één
groep 4 van elk rond de 22 kinderen.
 De huidige groepen 4 t/m 7 zullen allemaal in
dezelfde samenstelling ‘doorschuiven’.
We begrijpen heel goed dat het herindelen van
groepen soms lastig kan zijn. Toch vinden we de
zorgzwaarte in de groepen en daardoor de
werkdruk voor de collega’s heel belangrijk om mee
te laten wegen in de verdeling. We zullen in ieder
geval met zorgvuldigheid de groepen indelen en u
daarover t.z.t. informeren.
Hek
Vanaf 18 maart is het schoolplein vanaf 15.45 uur
afgesloten. Doordat er na schooltijd geen toezicht is
op het plein, gebeurde er nog wel eens wat. We
hopen door deze maatregel dat dit de rust en
veiligheid na schooltijd ten goede komt.
Ouderbijdrage
Inmiddels mochten we al heel wat ouderbijdragen
ontvangen. Dank daarvoor. We hopen dat het
resterende deel ook snel wordt overgemaakt en dat
we geen herinneringen hoeven te sturen. Alvast
bedankt.
Inspectiebezoek
Op 19 maart bezocht de onderwijsinspectie onze
school. Het betrof een themabezoek dat zich richtte
op passend onderwijs (de extra ondersteuning en
zorg die aan leerlingen geboden kan worden). We
zijn dankbaar voor de waardering en complimenten
die we vanuit de inspectie kregen voor de
zorgstructuur binnen de school.
Diversen
-Deze periode sparen we nog voor de SEZ. Iedere
maandagmorgen aanbevolen!

-We missen diverse biebboeken uit onze
schoolbieb, die langdurig ergens thuis liggen. Wilt u
ze mee naar school geven?
Activiteiten in april
- Woensdag 3 april is de Grote Rekendag. De school
staat dan in het teken van allerlei rekenopdrachten.
- De gebedskring komt samen op vrijdag 5 april.
Om half 9, in het ‘groene kamertje’, achter in de
school. Van harte welkom.
- Op vrijdag 12 april vinden de Koningsspelen
plaats. U heeft hierover informatie ontvangen. Doet
u nog mee als begeleider? Graag! We kunnen nog
versterking gebruiken! De strookjes kunnen t/m
vrijdag ingeleverd worden bij de leerkrachten.
- Op donderdag 18 april vieren we het Paasfeest in
de groepen. De kleutergroepen doen dit
gezamenlijk met een viering in het speellokaal en
de groepen 3 t/m 8 doen dit eveneens met elkaar in
het kerkgebouw.
Tot slot
Vanaf Goede Vrijdag zijn de kinderen vrij. In deze
vakantie vieren we allerlei bijzondere dagen: Pasen,
Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
In ieder geval wensen we iedereen een goede
vakantie toe en we hopen de kinderen op 6 mei
weer te ontmoeten.
Een hartelijke groet, namens de collega’s,
J. Teeuw
Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV
Vakantieplanning 2019 – 2020
Herfstvakantie
21 t/m 25 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari
Goede Vrijdag / Pasen 10 en 13 april
Meivakantie
27 april t/m 5 mei
Hemelvaart
21 en 22 mei
Junivakantie
1 t/m 5 juni
Studiedagen
18 oktober, 6 januari, 21
februari, 14 april
Werkmiddagen
21 november, 17 maart
Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus
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Maandkalender
Zo 31 mrt
Ma 1 apr

Di 2 apr
Wo 3 apr
Do 4 apr
Vr 5 apr
Za 6 apr
Zo 7 apr
Ma 8 apr
Di 9 apr
Wo 10 apr
Do 11 apr
Vr 12 apr
Za 13 apr
Zo 14 apr
Ma 15 apr
Di 16 apr
Wo 17 apr
Do 18 apr
Vr 19 apr
Za 20 apr

Gr. 3-4 ps. 139 vers 1
Gr. 5-8: ps. 102 vers 15b
Instroom nieuwe leerlingen
Rapportavond 2 (gr. 3-8)
Grote Rekendag
Gebedskring
Gr. 1-2: ps. 72 vers 11
Gr. 3-4: ps. 108 vers 1a
Gr. 5-8: ps. 69 vers 4a

Activiteit Koningsdag
Gr. 3-4: ps. 108 vers 1b
Gr. 5-8: ps. 69 vers 4b
Instroom nieuwe leerlingen
Eindtoets gr. 8
Eindtoets gr. 8
Eindtoets gr. 8
Paasvieringen
Goede Vrijdag
Vakantie t/m 5 mei

In gesprek met…
Deze week een gesprek met Eva en Bram, die
de laatste tijd nogal eens gesignaleerd zijn in en
rond de school…
Eva: Ha Bram, wat leuk dat ik je zie! Dat was
een vorige week een bijzondere week zeg, daar
op de EHS!
Bram: Nou, dat was zeker. Zo’n Week van de
Klassetaal is echt super goed om te doen.
Eva: Jazeker, daar kon ik ook nog veel van leren,
ik ben echt veel bewuster met mijn taalgebruik
omgegaan.
Bram: Ik ook, en vooral het geven van
complimenten, dat is echt tof! Trouwens, je ziet
er leuk uit in dat vrolijke truitje!
Eva: Dank je! Ik hoorde op school ook echt heel
veel complimenten. Ze deden er zelfs spelletjes
mee. Hopelijk gaan ze dat ook volhouden.
Bram: Dat hoop ik ook. Ik hoorde ook dat
ouders thuis met de kinderen gesproken
hebben over taalgebruik. Dat is echt fijn, want
als school én ouders hierin samenwerken, dat is
echt het beste.
Eva: Zeker, ik hoop dat deze week ook op de
langere termijn wat mag uitwerken. Want goed
taalgebruik, dat is de sleutel voor een fijne
school.
Bram: Zeg dat! Over die sleutel gesproken, heb
jij ook zo’n mooie sleutelhanger gehad?
Eva: Ja! Echt leuk. Ik heb ‘m gelijk aan mijn
fietssleutel vastgemaakt. Zo raak ik m’n sleutel
niet zo snel meer kwijt, en als ik ‘m zie, dan
denk ik ook steeds aan mijn taalgebruik.
Bram: Goed idee van je. Ga ik ook gelijk doen.
Nou, ik ga weer, succes met je taalgebruik en tot
ziens!
Eva: Jij ook en de groeten!
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Bericht van groep 7a:
Groep 7a komt in actie voor Hulphonden en het
Wereld Natuur Fonds (WNF). En daarom
zamelen wij lege flessen en plastic doppen in. We
zullen ook flyers uitdelen aan kinderen om te
laten weten dat we uw hulp nodig hebben. Wilt u
ons helpen? U kunt lege flessen en plastic doppen
inleveren in het lokaal van groep 7a. Alvast
bedankt!

Hoofdluiscontrole 1 april
We zijn blij dat de school vandaag weer geheel
luisvrij was! De spray was gelukkig niet nodig!
Bedankt voor de medewerking!
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