NIEUWSBRIEF Oktober 2018

Beste ouders en verzorgers
Vandaag ontvangt u de nieuwsbrief van de maand oktober.
We hebben lang kunnen genieten van prachtig weer, ook tijdens de schoolreizen en het
schoolkamp. We zijn dankbaar voor gezellige en fijne dagen die we met elkaar gehad
hebben en goed verlopen zijn.
In deze nieuwsbrief informatie over het doel van het zendingsgeld groep 5 t/m 8, mededeling
vanuit de MR, nieuws personeel en andere belangrijke zaken. Bij de nieuwsbrief vindt u de
bijlagen:
*informatie Kinderboekenweek
*flyer pleeggezinnen gezocht
Zending
Deze week konden we € 1000,00 overmaken naar International Justice Mission, het spaardoel
van groep 5 t/m 8 afgelopen jaar. Geweldig jongens en meiden dat jullie zoveel geld met
elkaar hebben opgehaald.
Het project voor dit jaar is “Jemima”
“Jemima “is een organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een
verstandelijke beperking op de Westbank. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun
christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers
uit het buitenland, waaronder Nederland. www.jemima.nl
Binnenkort komt dhr. Gijs Zonnenberg ons meer over dit project vertellen.
Compassion groep 1 t/m 4
A.s. maandag ochtend staat de spaarpot in de klas want:
In de groepen 1 t/m 4 sparen we voor onze sponsorkinderen van Compassion Sheisy, Yeilin en
Jefferson.
Lois, Daan en Lieve uit groep 4 en 5 hebben zendingsgeld opgehaald met het verkopen van
popcorn, bedankt jullie voor deze actie!
Jenga Kenya: fam den Breejen heeft voor ons een mooi aandenken meegebracht vanuit
Kenya als dank voor de sponsoring!

Schoolgebed
Bidden met ouders
Het gebedsmoment zoals deze voorheen georganiseerd werd door Jacqueline den Breeijen
ligt nu in onze handen;
Ronella Aantjes en Judith den Hartog. Wij zijn beide moeders van kinderen op deze school.
Wij delen de passie voor God en zijn overtuigd van de kracht van het gebed. Wij willen dan
ook graag dat met het afscheid nemen van Jacqueline als initiator het gebedsmoment
voortgang blijft vinden.
Graag komen wij zoals we gewend waren, elke eerste woensdagmorgen van de maand
samen op woensdagmorgen in het handvaardigheid lokaal.
We beginnen om 8:45 uur en willen met elkaar ongeveer een half uur nemen om te bidden
en te danken voor de school.
Nieuw ten opzichte van andere jaren is dat we willen beginnen met aanbidding; het zingen
van een lied. Ook denken we dat het goed is om daarna een moment stil te worden om ons
volledig te richten op God en zo Zijn stem, ingevingen en gedachten te kunnen verstaan.
Vervolgens nemen we dit mee in onze gebeden.
Een moeder zal korte statements of gebedspunten mooi opschrijven op een a-4jte
Deze lijsten we in en zal de betreffende maand in de lerarenkamer staan. Wij vinden het
belangrijk dat de leerkrachten weten dat- en waarvoor er gebeden wordt.
“Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” Mattheus
18:20
Nb. Laat je niet weerhouden om hier naartoe te komen wanneer je het bijvoorbeeld
spannend vindt om (hardop) te bidden. Bid gewoon in je hart mee. Elke persoon die er is is
waardevol!
Bidden voor ouders
Iets anders wat we graag willen doen is gebed aanbieden voor wie daar behoefte aan
heeft.
Dit zal zijn op de eerste vrijdagmorgen van de maand 8:45 uur in de IB ruimte.
Zit je in een situatie waarvoor gebed gewenst is dan ben je van harte welkom!
Wij geloven in kracht van het gebed omdat wij weten dat we een God hebben die tot
zoveel meer dingen in staat is dan dat wij voor mogelijk houden.
“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw
gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en
gedachten in Christus Jezus bewaren” Fillipenzen 4:6-7
Nb. Laat je ook hierin niet weerhouden door schroom of angst dat je verhaal “op straat ligt”
Wij beloven dat wat besproken wordt onder ons blijft.
Schoolgebed : a.s. woensdag 3 oktober 8.45 uur in het technieklokaal.
Bidden voor ouders: a.s. vrijdag 5 oktober 8.45 uur in de IB ruimte.
MR
Als MR willen wij u als ouders en verzorgers meer informatie geven over de peiling
continurooster na de MR vergadering van maandag 15 oktober.

Personeel
*Juf Danielle van Heteren
Dinsdag 25 september is juf Danielle van Heteren gestart op onze school. In het kader van
het verminderen van de werkdruk zal zij ondersteuning bieden in de groepen, bij activiteiten,
leerkrachten vervangen tijdens gesprekken of administratieve werkzaamheden e.d. Deze
week heeft ze in diverse groepen voor de groep gestaan zodat ze de leerlingen leert
kennen. We wensen juf Danielle plezier en een fijne tijd toe in haar werk op onze school.
*Juf Tabita Visser
Na 16 jaar gaat juf Tabita Visser ons per 1 januari 2019 verlaten, als trouwe collega hebben
we genoten van haar enthousiasme in haar werk met de kinderen , waarbij ze hen heeft
geholpen in hun ontwikkeling. Komende maanden gaan we nog genieten van haar inzet
voor groep 5. Na de kerstvakantie zal juf Isabel Bons 2 dagen in groep 5 gaan werken, voor
die tijd komt ze zeker kennismaken met deze groep.
*Juf Tineke de Keizer
Vanaf januari gaat juf Tineke de Keizer groep 1/2b met zwangerschapsverlof, zij zal
vervangen worden door juf Marlissa Sluimers. Juf Marlissa komt in december kennismaken- en
soms meedraaien met groep 1/2b.
*Juf Lydia Bikker vervangt meester Sietze Waterham op de donderdagen voor groep 8
*Meester Erik de Bruin vervangt juf Klazien Nederveen op donderdagochtenden voor groep
3/4
Inloop in de groepen 1 t/m 8
Maandag 8 oktober vanaf 8.30 uur bent u welkom in de groep van uw kind(eren) om de
schriften en werkstukjes te bekijken.
Kinderboekenweek en boekenmarkt!!!
Tijdens de Kinderboekenweek willen we ook dit jaar weer een kraam neerzetten waar jullie je
eigen boeken kunnen verkopen, dit is op woensdagmorgen 17 oktober! Je hebt vast thuis
wel één of meer boeken liggen die je uit hebt en die je niet nog een keer gaat lezen, of die
te makkelijk voor je zijn. Misschien zou je er wel iemand anders heel blij mee kunnen maken.
Zie bijlage
Aan de oudste leerlingen wordt vandaag of maandag informatie over de boekenmarkt
meegegeven. Bij die brief zit ook een vel inlegvelletjes voor boeken die eventueel worden
ingeleverd voor de verkoop. Wilt u die met washi tape in het boek vastzetten?
Wie heeft er voor deze boekenmarkt een fruitkratje te leen? Kan worden ingeleverd bij de
leerkrachten.
De planning voor het bezoek van de groepen 17 oktober is als volgt:
08:30-09:15 uur groep 1 en 2
09:15-10:00 uur groep 7 en 8
10:00-10:45 uur groep 5 en 6
10:45- 11:30 uur groep 3 en 4
U, als ouders bent hierbij van harte welkom om samen met uw kind 'nieuwe' boeken te
komen aanschaffen.

Aaneengesloten schooldag
Vrijdag 19 oktober is er voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 een aaneengesloten schooldag,
wij vragen u, uw kind(eren) een lunchpakketje mee te geven?
Pleeggezinnen gezocht
Geachte heer/mevrouw,
Als er problemen zijn bij het opgroeien/opvoeden, worden die zoveel mogelijk thuis en met
het gezin opgelost. Soms lukt dat niet, of is de situatie zo ernstig dat het beter is als de
kinderen (deels of tijdelijk) ergens anders verblijven. Een vervangende gezinssituatie is dan
nodig, een pleeggezin is dan een goed alternatief.
Wij, Enver pleegzorg, willen graag voor ieder kind een passend pleeggezin vinden. Een gezin
waar het kind voldoende (aanvullende) zorg en aandacht ontvangt. Waar hij/zij zolang kan
blijven als nodig is.
Momenteel hebben wij te weinig pleeggezinnen om aan alle vraag/behoefte te kunnen
voldoen. Wij vragen u daarom om de bijgevoegde flyer onder de ouders van uw leerlingen,
kunt verspreiden. Wellicht is het een mogelijkheid om de flyer mee te zenden met de
nieuwsbrief. U helpt ons, en de kinderen die het nodig hebben.
Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst. U kunt
daarvoor contact opnemen met noorvanheijningen@enver.nl
Schoolmaatschappelijk werk
Wekelijks is op dinsdagochtend van 8.30 uur - 9.30 uur onze schoolmaatschappelijk werker
Barbera Kaai aanwezig op school om uw vragen over slapen, spelen, op(voeding) en anders
m.b.t. uw kind te beantwoorden. Van harte welkom!
Vanaf november is Barbera Kaai elke donderdagochtend van 8.30 uur- 9.30 uur aanwezig op
school.
Nieuws vanuit dienst gezondheid en Jeugd
Geachte ouders/verzorgers,
In het schooljaar 2018-2019 wordt u uitgenodigd om de vragenlijsten over uw kind in groep 2
en groep 7 digitaal in te vullen.
De jeugdgezondheidszorg zet zich dagelijks in voor het begeleiden van de gezondheid, de
groei en de ontwikkeling van kinderen in onze regio. Er worden gezondheidsonderzoeken
gehouden om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ziekten en problemen op
latere leeftijd.
Vragenlijsten zijn onderdeel van deze onderzoeken. U krijgt als ouder de mogelijkheid om met
uw Digi-D en SMS-code(conform wettelijke afspraken rondom privacy) in te loggen op de
website van Mijn Kind In Beeld. Hiermee krijgt u toegang tot de digitale vragenlijst van de
JGZ. Zo bent u mede verantwoordelijk voor het vullen van het dossier van uw kind.

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar bestaat uit verschillende
onderdelen.
De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van het kind en controleert het
functioneren van de ogen en de oren.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van de kinderen
vragen wij ouders de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van het kind
en worden vertrouwelijk behandeld.
De leraar van het kind wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.
Tot slot hebben ouders met hun kind een afspraak met de jeugdarts.
Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in de leeftijd van 10-11 jaar bestaat uit
verschillende onderdelen.
De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van het kind.
Indien nodig wordt de bloeddruk gemeten.
De leraar van de kinderen wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van het kind vragen wij
ouders de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van het kind
en worden vertrouwelijk behandeld.
De antwoorden, vragen en opmerkingen op de vragenlijst en de resultaten van de
meting, kunnen aanleiding zijn om ouders en kinderen uit te nodigen voor een
vervolgafspraak.
U kunt een informatie/instructie filmpje over de digitale vragenlijsten bekijken op:
www.rivas.nl/ouderportaal

