Nieuwsbrief nr. 5 – Januari 2020
Nieuws uit de school
Iedere maand plaatsen we onze maandbrief op de
website van de school. Alle persoonlijke zaken zijn uit
deze nieuwsbrief weggelaten i.v.m. de AVG wetgeving.
Vooraf…
Afgelopen dinsdag mochten we de kinderen na de
vakantie op school verwelkomen. We hopen dat ze
een goede vakantie gehad hebben en dat ze lekker
zijn uitgerust. De één had wellicht nog wel een
weekje vakantie gewild, een ander had er zin in om
weer te beginnen. Hoe het ook is, we hopen dat het
gewone ritme snel gewend is!
Als team hadden we afgelopen maandag een
studiedag. Met elkaar bezonnen we ons op allerlei
inhoudelijke onderwerpen. Maar voordat we dat
deden, hebben we samen gezongen en gebeden.
Want ook in het nieuwe jaar zijn we afhankelijk van de
zegen van de Heere God. Zonder Hem kunnen we
niets doen. We hebben Hem nodig in ons dagelijks
werk en in ons persoonlijk leven. Aan het begin van
het nieuwe jaar belijden we dat graag met de
woorden van psalm 121:
Ik sla de ogen naar het gebergte heen,
Van waar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van de Heer alleen,
Die hemel zee en aarde,
Eerst schiep en sinds bewaarde.
In het nieuwe jaar staan we ook graag voor u klaar!
Heeft u een vraag, een opmerking, een klacht of juist
een compliment? Loop gerust bij ons binnen. Samen
hopen we het goede te zoeken in de begeleiding van
onze kinde

Nieuwsbrief nr. 5 – Januari 2020

Regel van de maand
De komende weken staat de regel ‘Op het plein: we
houden het netjes en fijn’ centraal. Op diverse
manieren zullen we aandacht geven aan een aantal
aspecten die met het plein te maken hebben.
Bij deze nieuwsbrief…
…de poster van de buurtsportactiviteiten. Iedere
week worden gratis sportactiviteiten aangeboden in
de gemeente Buren. Maak er gebruik van!
…een uitnodiging voor een informatieavond ‘kind van
9’.

Schoenendoosactie
Wat een stapel schoenendozen werd er gebouwd
in de gang van de school! Iedere dag kwamen er
meer schoenendozen bij. Prachtig versierd en
mooi verpakte dozen, gevuld met allemaal
speelgoed voor kinderen in Malawi. Alle kinderen
die meegedaan hebben: hartelijk dank! De
schoenendozen worden dit voorjaar verscheept
naar Afrika en als het lukt worden er foto’s
gemaakt van het uitdelen ervan.
We sparen met het zendingsgeld deze weken
voor stichting Timotheos en we hopen daarmee
een groot deel van de verzendkosten binnen te
halen. Iedere maandagmorgen van harte
aanbevolen!
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Activiteiten in de komende periode
Aanmeldweek
De week van 27 t/m 31 januari is onze aanmeldweek.
Iedereen die een dochter of zoon heeft die in het
schooljaar 2020-2021 vier jaar wordt, vragen we om in
deze week de aanmelding te verzorgen.
Voor oriënterende ouders die een school kiezen,
organiseren we een open inloopochtend en –avond.
Op woensdag 29 januari is de school daarom ’s
morgens van 10 – 12 uur en ’s avonds van 19 – 20 uur
open om zomaar even binnen te lopen, de sfeer op
school te proeven en om informatie te krijgen.
Heeft u in uw familie- of kennissenkring ook mensen
die een kind hebben van 2 of 3 jaar? Wijs ze gerust op
onze aanmeldweek en open ochtend.
Oriënterende ouders kunnen ook altijd een aparte
kennismaking afspreken op school.
Aanmeldformulieren kunnen gedownload worden
van de site van de school of zijn op school
verkrijgbaar.

toets is gemaakt ten opzichte van het landelijk
gemiddelde:

Maar zoals we heel goed weten: een kind is veel meer
dan alleen een toetsscore. Het is een bekend plaatje,
maar we laten het (onderaan deze bladzijde) toch
graag weer zien!
Tot slot
Een hartelijke groet, namens de collega’s,
J. Teeuw
Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV

Toetsing
In de komende weken worden de zogenaamde Mtoetsen afgenomen in de klassen, vanaf groep 3. Met
deze toetsen kunnen we zien hoever de kinderen zijn
in hun cognitieve ontwikkeling. Methodetoetsen
(zoals dictees,
rekentoetsen e.d.)
meten de vaardigheden
van een korte periode.
Citotoetsen kijken naar
de vaardigheden over
een langere periode. De
uitslag van deze
toetsen wordt
weergegeven in een A
tot E score. Dit
betekent geen
onvoldoende of een
cijfer, maar hoe een
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Maandkalender
Zo 5 jan
Ma 6 jan
Di 7 jan

Wo 8 jan
Do 9 jan
Vr 10 jan
Za 11 jan
Zo 12 jan
Ma 13 jan
Di 14 jan
Wo 15 jan
Do 16 jan
Vr 17 jan
Za 18 jan
Zo 19 jan
Ma 20 jan

Di 21 jan
Wo 22 jan
Do 23 jan
Vr 24 jan
Za 25 jan
Zo 26 jan
Ma 27 jan

Di 28 jan
Wo 29 jan
Do 30 jan
Vr 31 jan
Za 1 feb
Zo 2 feb

Studiedag personeel.
Leerlingen vrij.
Gr. 3-4: ps. 142 vers 5
Gr. 5-8: ps. 123 vers 1
Luizencontrole
Instroom nieuwe leerlingen

Gr. 3-4: ps. 145 vers 7
Gr. 5-8: ps. 130 vers 2

Gr. 1-2: ps. 116 vers 1
Gr. 3-4: ps. 146 vers 3
Gr. 5-8: ps. 138 vers 4
Instroom nieuwe leerlingen

Inzamelen postzegels en ansichtkaarten
We sparen op school gebruikte postzegels en
ansichtkaarten voor de GZB.
Het is de moeite waard om deze op school in te
leveren, want in 2018 bracht dit in Nederland €
28.969,-- op.
Knip postzegels ruim van de envelop, zodat ze niet
beschadigd worden.
Een ansichtkaart is een enkele kaart met een
afbeelding van een plaats of streek. Andere
kaarten hebben geen verkoopwaarde en landen
bij het oud papier.
U kunt de postzegels en kaarten in (laten) leveren
in de verzamelton in de gang bij groep 8
Inzamelen oude batterijen
Op school zamelen we batterijen in. Dit heeft
twee voordelen, want we zorgen zo voor het
milieu en de school krijgt hiervoor geld. Dit geld
kunnen we besteden bij onze schoolleverancier,
zodoende kunnen we leermiddelen goedkoper
kopen.
De verzamelbak staat bij de verzamelton in de
gang bij groep 8.

Gr. 3-4: ps. 134 vers 3
Gr. 5-8: ps. 146 vers 3
Aanmeldweek!
Open huis nieuwe ouders
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