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Nieuws uit de school 

 

Vooraf… 

We wensen alle lezers van onze maandbrief een 

goed en gezegend nieuwjaar toe!  

Deze week mochten we de kinderen na de 

kerstvakantie weer ontmoeten. Dankbaar zijn we 

dat we allen gespaard en bewaard zijn gebleven. 

Het jaar 2019 is begonnen. Wat zal dit jaar ons 

brengen? Eén ding staat vast: de Heere God zegt 

ook dit jaar: Ik zal er zijn en wil ook met u/jou zijn! 

Afgelopen maandag zongen we met elkaar als team 

de uit psalm 123, waar we biddend zongen:  

‘Zo slaan we ’t oog op onze Heer’, tot Hij, 

Ook ons genadig zij.’ 

Zo mogen we met vertrouwen het nieuwe jaar 

ingaan! 

En aan het begin van het jaar willen we nog eens 

benadrukken: graag staan we als team ook in 2019 

klaar voor de kinderen en voor u als 

ouders/verzorgers. Schroom niet om binnen te 

lopen met uw vragen of opmerkingen!  

 

Wenmomenten op school 

Als kinderen nieuw op school komen, mogen ze van 

tevoren komen wennen. Dit zijn altijd drie 

dagdelen. Voorheen waren deze dagdelen verspreid 

over diverse dagen en dagdelen en werd er ook veel 

gewijzigd. Om het werkbaar te houden, hebben we 

afgesproken dat met ingang van nu alle nieuwe 

kleuters drie vrijdagmorgens voorafgaand aan de 

instroomdatum komen wennen.  

 

Aanmeldweek 

De week van 21 – 25 januari is onze aanmeldweek. 

Alle kinderen die voor 1 oktober 2020 vier jaar 

worden, kunnen dan aangemeld worden. Deze 

week zullen we de aanmeldweek ook via de media 

onder de aandacht brengen. Wilt u deze week in uw 

familie- en kennissenkring aanbevelen? 

Zie verder de laatste pagina van deze nieuwsbrief! 

 

Tevredenheidsonderzoek  

Eind januari krijgt u een verzoek om een 

tevredenheidsonderzoek in te vullen. Iedere vier 

jaar bevragen we u als ouders/verzorgers over 

allerlei onderwerpen die de school aangaan. De 

uitslag gebruiken we om te kijken wat goed gaat op 

school en waar we ons verder in kunnen 

ontwikkelen.  

 

Onderzoek continurooster 

Dit jaar hebben we bij het tevredenheidsonderzoek 

ook enkele specifieke vragen over het 

continurooster. Zoals u weet zijn veel scholen in 

ons land overgegaan op een continurooster. Na 

overleg met de MR en bespreking met het team 

willen we graag onder u als ouders peilen hoe u 

hier over denkt. Een continurooster houdt in dat 

alle kinderen tussen de middag op school eten, een 

kortere middagpauze hebben en dat de schooldag 

eerder is afgelopen (14.30 uur). De schooltijden 

voor de woensdag (alle groepen) en de vrijdag 

(groep 1 t/m 4) blijven ongewijzigd.  

Daarbij is ons uitgangspunt: als 60% van onze 

ouders een voorstander is van een continurooster, 

gaan we de invoering daarvan daadwerkelijk 

realiseren. Is minder dan 60% van onze 

ouderachterban voorstander, dan blijven de huidige 

schooltijden onveranderd.  

We hopen dat veel ouders de vragenlijst over de 

school in willen vullen, zodat wij een goed beeld 

Een goede basis  
voor nu en later! 

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. 
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krijgen hoe u tegen de school aankijkt en hoe u 

denkt over een continurooster.  

In een aparte mail krijgt u binnenkort een instructie 

over hoe u de vragenlijst digitaal kunt invullen.  

 

Website school 

De website van de school is vernieuwd! Alle 

informatie over de school is op een overzichtelijke 

manier te vinden. Via de website kunt u, onder 

'portalen', leerlingen eenvoudig ziekmelden, 

opgeven voor het overblijven of een verlofaanvraag 

doen. We hopen dat u onze vernieuwde site weet te 

waarderen! 

We krijgen verder nogal eens de vraag waarom 

foto's van activiteiten niet meer op de site te vinden 

zijn. Dit heeft te maken met de verscherpte AVG-

wetgeving. We oriënteren ons echter op 

mogelijkheden om in een beschermde omgeving 

toch foto's  met u te kunnen delen. U hoort er nog 

meer van.  

 

Project- en actieweek 

In de twee weken voor de voorjaarsvakantie staat 

het project ‘landen en culturen’ centraal binnen de 

school. Dit project wordt afgesloten met een 

kijkmoment voor alle ouders en belangstellenden, 

dat gehouden wordt op woensdag 20 februari van 

17.00 – 19.00 uur.  

We combineren het project met een actie voor onze 

schoolpleinen. Op het kleuterplein komt een nieuw 

speeltoestel en het grote plein wordt opgeknapt. 

Een deel van de bekostiging hiervan hopen we met 

acties voor elkaar te krijgen. Bij de nieuwsbrief van 

februari komt een flyer met alle informatie.  

 

Mad Science 

Op woensdag 16 

januari krijgen de 

kinderen van gr. 3 

t/m 8 een 

techniekshow 

aangeboden van Mad Science. Aansluitend biedt 

Mad Science een naschools techniekaanbod aan 

voor enkele middagen. De kinderen krijgen 

daarover nog informatie mee naar huis.  

 

Buurtsportactiviteiten  

Bij deze nieuwsbrief is ook weer de nieuwe poster 

te vinden met buurtsportactiviteiten. Aanbevolen! 

 

Tot slot 

Een hartelijke groet, namens de collega’s, 

J. Teeuw 

 

Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV 
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Maandkalender 

 
Zo 30 dec  
Ma 31 dec Kerstvakantie 
Di 1 jan Kerstvakantie 

Nieuwjaarsdag 
Wo 2 jan Kerstvakantie 
Do 3 jan Kerstvakantie 
Vr 4 jan Kerstvakantie 
Za 5 jan  
Zo 6 jan  
Ma 7 jan Studiedag personeel. 

Leerlingen vrij. 
Di 8 jan Gr. 3-4: ps. 62 vers 5a 

Gr. 5-8: ps. 126 vers 3a 
Luizencontrole 
Instroom nieuwe leerlingen 

Wo 9 jan  
Do 10 jan  
Vr 11 jan  
Za 12 jan  
Zo 13 jan  
Ma 14 jan Gr. 3-4: ps. 62 vers 5b 

Gr. 5-8: ps. 126 vers 3b 
Di 15 jan  
Wo 16 jan  
Do 17 jan  
Vr 18 jan  
Za 19 jan  
Zo 20 jan  
Ma 21 jan Gr. 1-2 Avondzang vers 1 

Gr. 3-4: ps. 65 vers 2a 
Gr. 5-8: ps. 127 vers 1 
Instroom nieuwe leerlingen 

Di 22 jan  
Wo 23 jan Open inloopochtend en –avond. 

Aanmeldweek! 
Do 24 jan  
Vr 25 jan  
Za 26 jan  
Zo 27 jan  
Ma 28 jan Gr. 3-4 ps. 65 vers 2b 

Gr. 5-8: ps. 147 vers 6 
Di 29 jan  
Wo 30 jan  
Do 31 jan  
Vr 1 feb  
Za 2 feb  

 

Zendingsproject 

Deze weken sparen we op school voor 

stichting Kimon. Vele kinderen wereldwijd 

worden door projecten van Kimon geholpen 

en gesteund.  

Iedere maandagmorgen mogen de kinderen 

een bijdrage meenemen. We hopen ze met 

elkaar een mooi bedrag voor Kimon in te 

zamelen.  

 

Wist u dat… 

…op school lege batterijen ingeleverd 

kunnen worden? Bij groep 7 staat een bus 

waar ze in kunnen! 

…we hier punten mee krijgen waar wij weer 

leermiddelen van kunnen aanschaffen? 

…daarnaast ook een bus staat waar (allerlei 

soorten) postzegels en ansichtkaarten in 

gegooid kunnen worden? 

…dit voor een goed doel is (Woord en 

Daad)? 
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