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Nieuws uit de school 
 

Vooraf… 

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

In deze nieuwsbrief informeren we u over de 

bijzonderheden vanuit de school. Ook geven we een 

overzicht van de belangrijkste onderwijskundige 

ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar. We 

hopen dat u alles goed doorneemt! 

 

Afscheid juf Annemarie   

Juf Annemarie de Jongh zal 

met de zomervakantie met 

pensioen gaan. Vanaf 2002 

heeft ze op onze school 

gewerkt bij de administratie. 

Al die jaren heeft ze de 

financiële administratie 

geregeld voor de school. Werk 

wat soms meer op de achtergrond speelt, maar wat 

zeker nodig is voor een goed draaiende school. Juf 

Annemarie was verder aanspreekpunt voor allerlei 

zaken zoals de aanmelding van kinderen, het 

overblijven op school, bestellingen, telefoontjes 

verwerken en bijv. ook de EHBO. Hoeveel kinderen 

niet bij juf Annemarie zijn geweest voor een 

pleister of een beetje aandacht, dat is niet te tellen! 

We zijn de juf heel veel dank verschuldigd voor 

alles wat ze voor de EHS mocht betekenen. Ze gaf al 

aan dat het afscheid haar moeilijk zal vallen. Je voelt 

je na zoveel jaren verbonden aan de school en aan 

elkaar. En dat begrijpen we! Toch is haar pensioen 

ook van harte gegund. We hopen dat  juf Annemarie 

meer rust mag krijgen en tijd krijgt voor andere 

dingen, samen met haar man en gezin.  

In de afgelopen jaren heeft de juf ook te maken 

gehad met ziekte en zorgen. Toch heeft de Heere 

God altijd voor haar willen zorgen en we hopen en 

bidden dat onze God ook in de komende tijd nabij 

wil zijn in alle omstandigheden.  

 

 

We willen de juf nogmaals hartelijk bedanken en 

we hopen zeker tot ziens! 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Nieuws uit de MR 

Op 4 juni vergaderde de MR van de school. 

Gesproken is over het invoeren van het 

continurooster, de gehouden enquête onder de 

ouders en het schoolplan voor de komende jaren. 

Ook CAO-ontwikkelingen, zoals het maken van een 

werkverdelingsplan binnen de school, kwam aan de 

orde.  

 

 

 

Voor alle ouders/verzorgers die zich als 

vrijwilliger hebben ingezet voor de school 

 

Maandag 15 juli  

14.30 – 15.15 uur  

in de zorgklas van de school. 

 

De koffie/thee met wat lekkers staat klaar! 

 

U ontvangt geen persoonlijke uitnodiging, maar 

weet u van harte welkom! 

 

Een goede basis  
voor nu en later! 
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Herinnering 

Denkt u eraan dat we na de vakantie starten met 

het continurooster? Zie de maandbrief van juni 

voor meer info hierover.  

 

Gebruik smartphone door 

kinderen 

De schoolregel is: kinderen 

hebben voor het onderwijs 

geen telefoon nodig en 

hoeven deze daarom ook 

niet mee te nemen. Het 

gebruik van de telefoon (ook om foto’s te maken) is 

daarom niet toegestaan binnen de school en dat 

geldt ook voor het schoolplein. Dit geldt ook voor 

excursies, schoolreisjes en andere buitenschoolse 

activiteiten. Regelmatig zien we kinderen uit de 

hogere groepen toch 

met telefoons lopen. Dit 

is niet de bedoeling. 

Kinderen die toch een 

mobiel mee moeten 

nemen (kinderen die 

bijv. verder van de 

school vandaan wonen en zelf op de fiets naar 

school komen), kunnen deze bij de leerkracht in 

bewaring geven. Maken kinderen toch ongewenst 

gebruik van de telefoon? Dan wordt een passende 

sanctie bedacht.   

Willen kinderen toch contact maken met het 

thuisfront? Dan mogen ze altijd gebruik maken van 

de schooltelefoon.  

Waarom zo ‘streng’? We merken dat het gebruik 

van de mobiel onrust opwekt, jaloezie bij andere 

kinderen, er worden vaak en snel foto’s gemaakt en 

doorgestuurd (en dat is niet de bedoeling: AVG = 

wet op de privacy!) en we hebben geen zicht op het 

sociale media gebruik. Daarom kiezen we voor de 

veilige weg op school.  

Dank voor uw begrip hiervoor! 

 

Fietsen op het plein 

Het plein is soms erg vol met fietsen. 

Woont u op loopafstand van de 

school? Laat uw kind dan lopend 

naar school komen. Hoe meer speelruimte er 

overblijft op het plein.  

 

STIB op school 

In de vorige nieuwsbrief stelde mevr. Bianca Tofohr 

zich voor. Zij is gebiedsconsulente vanuit STIB, 

jeugdhulp gemeente Buren.  

Op de onderstaande data is zij aanwezig: 

-Donderdagmiddag 4 juli: EHS (ruimte: 

directiekamer).  

-Donderdagmiddag 11 juli: De Sterappel 

Loop gerust binnen met een vraag!  

 

Oproepje (1) 

Dit jaar stoppen een aantal moeders van onze 

bibliotheekcommissie, die op dinsdag- en 

donderdagmiddag de uitleen van de schoolbieb 

voor hun rekening nemen. Deze moeders zeggen 

we hartelijk dank voor hun inzet! Het zou mooi zijn 

als er een aantal nieuwe ouders bij kunnen komen, 

dan ben je maar af en toe aan de beurt. De nieuwe 

tijden worden na de zomervakantie: van 12.30 – 

14.30 uur. Wilt u meedoen, stuur dan een mailtje 

naar de school. 

 

Oproepje (2) 

Mw. A. verzorgde de laatste jaren de was van de 

school, maar omdat haar kinderen niet meer op 

school zitten, wil ze haar taak graag overdragen. Als 

er iemand is die hier belangstelling voor heeft, dan 

horen we het graag. Het gaat vooral om hand- en 

vaatdoeken en gemiddeld zijn het 1 á 2 wassen per 

week. De waskosten worden vergoed.  

 

Jaarkalender  

De nieuwe jaarkalender zal na de zomervakantie 

meegeven worden.  

 

Lopen graag! 
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Gymrooster 2019 – 2020 

Groep 3 Dinsdagmiddag 

Groep 3/4  Dinsdagmorgen 

Groep 4 Donderdagmorgen 

Groep 5 Dinsdagmiddag 

Groep 6 Donderdagmiddag 

Groep 6/7 Donderdagmorgen 

Groep 7 Dinsdagmorgen 

Groep 8a Dinsdagmorgen 

Groep 8b Donderdagmorgen 
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Activiteiten in de komende periode 

 
In de laatste schoolweken zijn er enkele bijzondere 

dagen en momenten: 

 

 Gebedskring – vrijdag 5 juli 

Van harte welkom om aan te sluiten. Half 9, in het 

‘groene’ kamertje, bij het lokaal van groep 

1/instroom.  

 

 Rapporten mee en inloopavond – 5 en 8 juli 

Op vrijdag 5 juli krijgen de kinderen vanaf groep 3 

t/m 7 hun rapport mee naar huis. Op 

maandagavond 8 juli hebben we een inloopmoment 

op school, van 19.00 – 20.00 uur, voor de groepen 3 

t/m 7.  

 

 Schoolkamp groep 8 – 10 t/m 12 juli 

We wensen groep 8 een fijn kamp toe!  

 

 Kennismakingsmoment – maandag 15 juli 

Op de middag van deze dag hopen komen de 

groepen in de nieuwe samenstelling bij de nieuwe 

leerkrachten bij elkaar.  

 

 Bedankmoment – maandag 15 juli 

Alle ouders/verzorgers die zich als vrijwilliger 

hebben ingezet voor de school zetten we graag in 

het zonnetje. Zie de uitnodiging elders in deze 

nieuwsbrief! 

 

 Gala en afscheid groep 8 – dinsdag 16 juli 

Rond 13.15 uur zal groep 8 op het schoolplein 

onthaald worden voor het galadiner! ’s Avonds zal 

de afscheidsavond plaatsvinden in ‘De Open Deur’.  

Op de woensdagmorgen daarna zullen de leerlingen 

van groep 8 nog één keer door de school gaan voor 

het traditionele snoep strooien…  

 

 Kleedjesmarkt – donderdag 18 juli 

Zie de informatie verderop in deze nieuwsbrief. 

 

 Jaarsluiting in de kerk – vrijdag 19 juli 

Op vrijdagmorgen 19 juli, de laatste schoolochtend 

voor de vakantie, sluiten we met elkaar het 

schooljaar af in de kerk. Het is goed om met elkaar 

de Heere te danken voor alles wat Hij ons gaf in het 

afgelopen schooljaar. Ook de ouders zijn van harte 

welkom! 

Om 10 uur lopen we vanaf het schoolplein in een rij 

naar de kerk. Alle ouders kunnen hierbij aansluiten. 

Rond 11.00 uur lopen we gezamenlijk weer terug 

naar de school. In de klas halen we onze laatste 

spullen op wensen elkaar een goede vakantie en 

mogen de kinderen naar huis. 

 

Tot slot 

Het schooljaar 2018 – 2019 is bijna voorbij. Aan de 

activiteiten hierboven genoemd, zien we duidelijk 

dat de laatste schoolweken in het teken staan van 

afscheid, afronden en afsluiten.  

Als we terugzien op het schooljaar, dan overheerst 

de dankbaarheid aan onze Heere God:  

Dankbaar zijn we voor gezondheid en kracht om 

ons werk te kunnen doen. 

Dankbaar zijn we dat we aan zoveel kinderen 

onderwijs mochten geven. 

Dankbaar zijn we voor zoveel spontaniteit, liefde en 

mooie momenten met de kinderen.  

Dankbaar zijn we voor zoveel betrokkenheid van 

ouders die we op school mogen ervaren. 

Dankbaar zijn we voor de collegiale sfeer en 

samenwerking binnen de school. 
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Dankbaar zijn we dat we ook dit schooljaar Bijbels 

onderwijs mochten geven en de kinderen mochten 

wijzen op de Heere Jezus, de Redder en Verlosser. 

Dankbaar zijn we voor zoveel andere dingen…   

En tegelijkertijd mag naast onze dank ook het 

gebed klinken: Heere, vergeef wat niet goed was en 

reinig ons hart en leven om Jezus’ wil…  

 

We wensen alle kinderen, ouders, verzorgers en 

andere betrokkenen een fijne vakantieperiode toe. 

In het bijzonder denken we aan de gezinnen die te 

maken hebben met ziekte en zorg en voor wie de 

vakantieperiode wellicht heel anders verloopt dan 

gehoopt. Sterkte! 

We hopen de kinderen op maandag 2 september te 

ontmoeten! 

 

Een hartelijke groet, namens de collega’s, 

J. Teeuw 

 

Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV 
 

Maandkalender 

Ma 1 juli Gr. 1-2: ps. 42 vers 1b 
Gr. 3-4: ps. 111 vers 5a 
Gr. 5-8: ps. 122 vers 1a 

Di 2 juli  
Wo 3 juli  
Do 4 juli  
Vr 5 juli Rapport 3 mee (gr. 3-7) 
Za 6 juli  
Zo 7 juli  
Ma 8 juli Gr. 3-4: ps. 111 vers 5b 

Gr. 5-8: ps. 122 vers 1b 
Inloopavond rapporten (gr. 3-7) 

Di 9 juli  
Wo 10 juli Schoolkamp groep 8 
Do 11 juli Schoolkamp groep 8 
Vr 12 juli Schoolkamp groep 8 
Za 13 juli  
Zo 14 juli  
Ma 15 juli Kennismakingsmoment 

Dank-u-wel-moment 
Di 16 juli Afscheidsavond groep 8 
Wo 17 juli Snoep uitdelen 
Do 18 juli Kleedjesmarkt 
Vr 19 juli Jaarsluiting in de kerk 

Kleedjesmarkt 

Inmiddels een bekende en leuke traditie in de 

laatste schoolweek: op donderdagmiddag 18 juli 

willen we onze jaarlijkse kleedjesmarkt 

organiseren voor kinderen vanaf groep 3. De 

kinderen kunnen zelf spullen verkopen, zoals 

boeken, speelgoed enz. op het schoolplein. Ze 

mogen zelf een plaatsje zoeken waar ze (op een 

kleed) hun koopwaar uit kunnen stallen. Het 

schoolplein is vanaf 12.45 uur open om een 

verkoopplekje in te richten.  

De opbrengst is voor de kinderen zelf. Het is de 

bedoeling dat er redelijke prijzen gevraagd 

worden. Het zou fijn zijn als u uw kind(eren) helpt 

met het brengen van de koopwaar. Maar u mag 

natuurlijk ook op de markt blijven en meehelpen. 

De kinderen van groep 1 en 2 bezoeken ook de 

markt. Als de kinderen bijv. € 1,- meekrijgen, 

kunnen ze misschien ook wat kopen. De markt 

begint om 13.25 uur en is om 15.00 uur weer 

afgelopen. Pas dan mogen de kinderen naar huis.  

Ook opa’s en oma’s en andere bekenden zijn van 

harte welkom!  

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen 

met meester Hakkert. 

 
 

Afspraken voor de kinderen die spulletjes 

verkopen: 

1) Alles wat overblijft neem je na afloop weer mee 

naar huis.  

2) Neem een tasje mee waar je afval e.d. in kunt 

doen, wat je mee naar huis kunt nemen. De ruimte 

in de schoolcontainer is zeer beperkt.  

3) Laat je plaatsje en het schoolplein weer keurig 

achter!! 

Willen de ouders toezien op bovenstaande punten? 
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Verslag van de schoolontwikkeling 
 

Ieder jaar geven we in de nieuwsbrief een weergave van de belangrijkste ontwikkelingen op school.  

 

Onderwijskundige ontwikkelingen 

 Identiteit. We vinden het belangrijk dat het vuur van het Evangelie blijft branden op onze school. 

Samen met de bestuurscommissie hebben we als team een bezinningsmiddag gehad over ‘hoe we 

het vuur laten branden’ op school. Het is goed om samen na te denken over de kern van ons vak.  

 Hoogbegaafdheid. Iedere week kwam de kangoeroegroep bij elkaar in de school. Sommige 

kinderen hebben zelfs meegedaan aan een project van de kinderuniversiteit Wageningen! Vanuit 

ons samenwerkingsverband Berseba werden we ook toegerust op het hoogbegaafdheidsgebied.  

 Technisch lezen: dit jaar hebben we voor groep 3 een nieuwe leesmethode gekozen: de KIM-

versie van Veilig Leren Lezen. De methode zal na de zomervakantie ingezet gaan worden in groep 

3. Ook het technisch lezen in de bovenbouw is regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Lezen is en 

blijft een speerpunt binnen onze school.  

 Sociaal-emotionele vorming: we merken dat de kleurenaanpak van onze methode ‘omgaan met 

jezelf en met de ander’ steeds beter bekend is in de school. De bijbehorende poster hangt in 

iedere groep en iedere collega is bijgeschoold om hier goed mee om te gaan.  

 Huiswerkbeleid. In de bovenbouw is het huiswerkbeleid of diverse punten besproken en 

aangepast.  

 ICT. De inzet van de Snappet en de chromebook op school heeft een vaste plaats verworven. De 

Snappet wordt ook steeds gerichter ingezet om de leerlingen te laten werken met hun eigen 

leerdoelen. De leerlingen oefenen dus echt op hun eigen niveau.  

 
Kwaliteitszorg 

 Opbrengsten. Ieder schooljaar evalueren we de opbrengsten van ons onderwijs. Hoewel 

toetsuitslagen slechts deels meten hoe het met een kind gaat, is het wel een belangrijke 

graadmeter voor o.a. de inspectie. De score van de Eindtoets is daarvoor leidend. Hieronder ziet u 

onze scores: 

 2017 2018 2019 
Schoolscore  536,6 535,9 535,3 
Ondergrens  534,3 534,3 534,3 
Landelijk gemiddelde 535,1 534,9 536,1 

 

 Inspectiebezoek. In april bracht de inspectie een bezoek aan de school. Een themabezoek in het 

kader van de leerlingenzorg en passend onderwijs. Conclusie van de inspectie: de leerlingenzorg 

is goed op orde en kinderen krijgen een passend aanbod op onze school.  
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 Professionalisering. De leerkrachten werken voortdurend aan hun professionalisering. Dit doen we 

in teamverband (tijdens studiedagen) en individueel. Tijdens studiedagen bekwaamden we ons in 

instructievaardigheden, dachten we na over veiligheid en het klimaat op school. Ook in invoering 

van het continurooster was een belangrijk gesprekspunt. Diverse collega’s volgden cursussen en 

opleidingen, bezochten netwerkbijeenkomsten binnen Berseba en ook binnen onze stichting SSBB 

vindt veel overleg en uitwisseling plaats.  

 

Gebouwzaken 

In de junivakantie is het speellokaal én de hal van de school voorzien van een nieuw plafond. In de 

zomervakantie zullen ook de lokalen nieuwe plafonds krijgen en de oude verlichting wordt vervangen 

voor LED-verlichting.  Ook het marmoleum in de hal wordt vervangen.  

Op het schoolplein van de kleuters kon –mede dankzij sponsors en acties- een nieuw speeltoestel 

geplaatst worden.  

De school is verder soms erg ‘vol’.  Alle lokalen zijn in gebruik en ook de overige ruimten zijn vaak 

allemaal bezet voor extra begeleiding op het gebied van RT, dyslexie, motoriek, GGD, gesprekken e.d. 

Maar we zijn ook erg blij dat we dit alles kunnen bieden binnen onze school! 

 

Nieuw schoolplan 

In het afgelopen schooljaar hebben we als team ook gewerkt aan een nieuwe schoolplan. Een 

schoolplan is een plan waarin je als school beschrijft wat voor school je wilt zijn in de komende 4 jaar. 

Welke punten moeten in de komende jaren de aandacht verdienen? Waar kunnen we ons onderwijs 

verbeteren? In een aantal denksessies hebben we als team hierover nagedacht. Ook zijn vragenlijsten 

verspreid onder de ouders, de oudste leerlingen en onder de teamleden. Actiepunten daaruit worden 

meegenomen in het schoolplan. Het schoolplan is inmiddels in de MR besproken en door het team 

vastgesteld.  

Begin volgend schooljaar zullen we ook informeren over de plannen. 

 

Tot slot 

Met elkaar werken we voortdurend aan de schoolontwikkeling. Zodat we steeds kunnen blijven zeggen:  

de EHS, een goede basis, voor nú en later! 
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