Een goede basis
voor nu en later!

Nieuwsbrief nr. 7 – Maart 2019
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.

Tevredenheidsonderzoek
De uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek
kunt u vinden op de website van de school. Zoals
we al eerder vermeld hebben zullen we de uitslag,
evenals de gemaakte opmerkingen bestuderen en
zullen we bekijken wat we in onze
schoolontwikkeling kunnen meenemen.
We willen de ouders die de moeite hebben
genomen om de vragenlijst in te vullen hartelijk
bedanken!
De komende tijd zullen we als school de plannen
om het continurooster in te voeren verder
uitwerken. We houden u op de hoogte.
Staking
Op vrijdag 15 maart staat er weer een landelijke
stakingsdag op de planning in het onderwijs. De
(te) lage salarissen en de (te) hoge werkdruk zijn de
belangrijkste redenen om actie te voeren. Zoals bij
eerdere stakingen ook het geval was, zullen wij als
scholen binnen onze stichting niet meedoen en is de
school gewoon open deze dag.
Dat neemt niet weg dat we begrip hebben voor de
beweegredenen voor deze acties. We zien staking
echter niet als middel om actie te voeren en dat
heeft te maken met onze christelijke identiteit. Er
zijn gelukkig ook andere middelen om het gesprek
over arbeidsvoorwaarden te voeren binnen het
onderwijs.

We willen op deze plaats juist ook nog eens
benadrukken dat we gelukkig met veel plezier ons
werk op school doen. Het werken met de kinderen
en de goede relatie met u als ouder of verzorger
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zorgt voor werkplezier en dat geeft energie. Juist
die goede dingen willen we graag onderstrepen!

Week van de Klassetaal
De week van 18 t/m 22 maart staat binnen onze school in het teken van de Klassetaal. We vinden het
belangrijk om in deze week extra stil te staan bij het taalgebruik van de kinderen. Regelmatig komen
signalen van zorg (ook van ouders) bij ons binnen als het gaat om het taalgebruik. In de week van de
Klassetaal hebben we een aantal specifieke elementen die we graag met u delen:
1) In alle groepen zal deze week op allerlei (ludieke en serieuze) manieren aandacht zijn voor taalgebruik:
sketches, posters ontwerpen, lesbrieven, gesprekjes.
2) De donderdag in deze week wordt een speciale complimentendag. Op allerlei manieren is er aandacht
voor het geven van complimenten aan elkaar. We hebben spellen, smileys en iedereen doet mee tijdens
deze dag!
3) Wedstrijd voor de gezinnen thuis: 'bedenk een mooie slagzin die gaat over taalgebruik'. We hopen dat
u thuis met uw kind(eren) ook eens praat over positief taalgebruik. Wellicht kunnen jullie samen eens een
mooie slagzin bedenken. Deze slagzin mag in de Week van de Klassetaal ingeleverd worden bij de
leerkracht en wellicht krijgt jullie slagzin een mooie plaats in de school!
4) De psalm van deze week is psalm 141 vers 3 voor de hele school. Het is eigenlijk een gebed:
Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen.

5) Ook willen we deze week een gedeelte uit de Bijbel centraal stellen in alle groepen en wel het laatste
gedeelte van Efeze 4. Dit prachtige gedeelte beschrijft heel duidelijk wat er mis kan gaan met onze mond,
maar ook heel mooi wat je goed kunt doen met je stem.
29 Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan
hen die het horen.
30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.
31 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid,
32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven
heeft.

Wellicht kunt u het met uw kind(eren) eens doorlezen en bespreken. Vers 32 zal als tekst van de week
centraal komen te staan in de school.

We hopen dat we, sámen met u, deze week een mooie invulling kunnen geven en dat we mogen werken aan
een school met ‘klassetaal’.
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Activiteiten in de komende periode
Gespreksavonden
Op woensdag 27 maart krijgen de kinderen het
rapport mee naar huis. Aansluitend worden de
gespreksavonden gehouden op 28 maart en 1 april.
Let op: deze avonden zijn voor groep 3 t/m 7. De
rapporten en gespreksavonden voor de kleuters
zijn in mei.
Indien u geen gebruik wilt maken om de
leerkrachten te spreken, kunt u dit aangeven op het
strookje wat op papier mee naar huis gaat.

Zendingsgeld
We konden het mooie bedrag van € 636,04
overmaken naar stichting Kimon. Hartelijk dank
voor uw en jouw bijdrage!
Deze periode sparen we voor de Spaans
Evangelische Zending. Een stichting die in
Spaanstalige landen ondersteuning biedt op allerlei
manieren. Het is fijn dat we van onze rijkdom en
overvloed mogen (leren) delen! Iedere
maandagmorgen mogen de kinderen hier iets voor
meenemen.

Biddag
Volgende week woensdag hebben we de
biddagdienst met elkaar. De brief met informatie
hierover hebt u thuis ontvangen.
Wilt u zich nog opgeven als begeleider? Graag! Dat
kan nog t/m vrijdag.

Tot slot
Denkt u eraan dat de kinderen op dinsdagmiddag
19 maart vrij zijn?
Een hartelijke groet, namens de collega’s,
J. Teeuw

Inspectiebezoek
De schoolinspectie hoopt op dinsdag 19 maart langs
te komen voor een bezoek op school. Het betreft
een themabezoek met als onderwerp ‘passend
onderwijs’. Er staan voornamelijk enkele
gesprekken gepland.
Lessen ‘Wonderlijk gemaakt’
In de komende periode zullen de lessen gegeven
worden uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. Deze
lessen zijn gericht op het vergroten van de
weerbaarheid en de seksuele vorming van
kinderen. Vanuit christelijk perspectief zal aandacht
gegeven worden aan deze zaken. De ouders van
groep 7 en 8 worden via een brief op de hoogte
gesteld van de onderwerpen die besproken
worden.
Opa-en-oma-dag
Op woensdag 20 maart verwelkomen we hopelijk
veel opa’s en oma’s in de kleutergroepen. Er wordt
een leuk programma samengesteld en we hopen op
een mooie dag met elkaar. De ouders van groep 1
en 2 worden hierover verder geïnformeerd.

Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV

In gesprek met…
Wat is de medezeggenschapsraad eigenlijk?
Elke school moet verplicht een
medezeggenschapsraad hebben.
Medezeggenschap van ouders en personeel
helpt de school beter te besturen. De
verantwoordelijkheid voor het beleid van de
school is in handen van het schoolbestuur.
Ouders en personeel hebben invloed op dit
beleid door middel van de
medezeggenschapsraad.
Elk belangrijk besluit, bijvoorbeeld de hoogte
van de ouderbijdrage, moet het bestuur/de
directie eerst voorleggen aan de MR want
zonder haar instemming of advies mag er geen
beslissing worden genomen. Dit wordt het
advies- en instemmingsrecht van de MR
genoemd.
(zie volgende pagina voor vervolg)
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Maandkalender
Zo 24 feb
Ma 25 feb
Di 26 feb
Wo 27 feb
Do 28 feb
Vr 1 mrt
Za 2 mrt
Zo 3 mrt
Ma 4 mrt

Di 5 mrt
Wo 6 mrt
Do 7 mrt
Vr 8 mrt
Za 9 mrt
Zo 10 mrt
Ma 11 mrt
Di 12 mrt
Wo 13 mrt
Do 14 mrt
Vr 15 mrt
Za 16 mrt
Zo 17 mrt
Ma 18 mrt

Di 19 mrt
Wo 20 mrt
Do 21 mrt
Vr 22 mrt
Za 23 mrt
Zo 24 mrt
Ma 25 mrt
Di 26 mrt
Wo 27 mrt
Do 28 mrt
Vr 29 mrt
Za 30 mrt

Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Gr. 3-4: ps. 96 vers 6
Gr. 5-8: ps. 68 vers 10a
Luizencontrole
Instroom nieuwe leerlingen

Gebedskring
Gr. 3-4: Tien Geboden vers 9
Gr. 5-8: ps. 68 vers 10b
Biddag

Wie maken deel uit van de MR?
De MR is voor 50% opgebouwd uit personeel en
voor 50% uit ouders.
Wat wordt er zoal in de MR besproken?
Een actueel punt dat we bespraken was de ouder
enquête en het continu rooster. Verder komen
onder andere het jaarplan, het vakantierooster,
de groepsverdeling en de begroting aan de orde.
Vanuit de MR zijn we ook altijd betrokken bij de
sollicitaties, als ouders en als personeel.
Er is binnen de stichting SSBB ook een
gemeenschappelijke MR, de GMR. Kunt u daar iets
over vertellen?
Vanuit elke MR van de 5 scholen die onder de
SSBB vallen is er een personeelslid en een ouder
afgevaardigd in de GMR (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad). Hier worden zaken
besproken die alle scholen betreffen. Wat nu
speelt is bijvoorbeeld de nieuwe CAO die eraan
komt en wat dat betekent voor het personeel.

Gr. 1-2 ps. 100 vers 1
Gr. 3-4: ps. 72 vers 4a
Gr. 5-8: ps. 84 vers 1
Instroom nieuwe leerlingen
Werkmiddag personeel.
Leerlingen ’s middags vrij.
Opa-en-oma-dag kleuters.

Hoe is het om als ouder zitting te hebben in de MR?
Interessant! Als ouder mag je meedenken over
allerlei onderwerpen die de EHS aangaan en
daarbij vooral ook oog hebben voor de dingen die
voor ouders en natuurlijk hun kinderen van
belang zijn. Ik voel me hierdoor extra betrokken
bij onze mooie christelijke basisschool.

Gr. 3-4: ps. 72 vers 4b
Gr. 5-8: ps. 102 vers 15a

Wil je als MR-lid nog iets meegeven aan de
school/ouders?
Alle ouders wil ik aanmoedigen om gebruik te
maken van het recht op medezeggenschap. Bij
vragen of behoefte aan informatie kunt u ons
altijd aanspreken of mailen via mr@ehslienden.nl

Rapport 2 mee (gr. 3-8)
Rapportavond 1 (gr. 3-8)
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