NIEUWSBRIEF JANUARI 2019

Beste ouders en verzorgers,
Als team wensen we u en jullie allen een goed en gezegend 2019!
Het lied van de maand gaat over de kracht van Gods liefde, als we met Hem door
het leven gaan toont Hij ons Zijn kracht en liefde, dat geeft ons rust, elke dag
opnieuw!
Lied van de maand
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor
de kracht van Uw liefde
Refrein
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde.
Heer kom dichter bij
Dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij
En Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan, en elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde.
Refrein
Opwekking lied 488
https://www.youtube.com/watch?v=gm8JzoUi5a0
Zending
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.
In de groepen 5 t/m 8 sparen we komend jaar sparen we voor ”Jemima”
Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat "House
Jemima", een "thuis" voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een
verstandelijke of meervoudige handicap.

“Jemima “is een organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan deze
mensen. 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
Inzameling educatieve spellen voor Guatemala
Voor de vakantie kreeg u via Parro al een beknopte oproep over deze inzameling, in
de bijlage bij deze nieuwsbrief meer hierover.
Schoolgebed
Woensdag 9 januari is er weer bidden met ouders in het technieklokaal om 8.45 uur.
Hartelijk welkom om mee te bidden voor de leerlingen, ouders en leerkrachten van
de school. Voor de kleintjes is er opvang
Bidden voor ouders
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!
Ronella Aantjes (moeder van Jelte groep 4 en Ninthe groep 1/2b)
jankees-ronella@live.nl en Judith den Hartog (moeder van Mats groep 3/4 en Isalin
groep 1a)
Website en Schoolgids
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe website waarop wij met
trots laten zien hoe we anno 2019 op een eigentijdse manier goed onderwijs
vormgeven!
In de tweede helft van januari komt de nieuwe website online.

De schoolgids 2018-2019 kunt u nu vinden op de website onder het kopje de school!
Open dag voor basisscholen
Woensdag 30 januari is de ‘open dag’ voor basisscholen, alle kinderen die tussen 1
oktober 2019 en1 oktober 2020 vier jaar worden zijn van harte welkom met hun
ouder(s)voor een rondleiding door de school. De Gemeente Sliedrecht heeft
aanmeldformulieren “centrale inschrijving” verzonden. Het formulier kan ingeleverd
worden tot 1 maart.

Studiewerkmiddag
Dinsdagmiddag 29 januari zijn alle leerlingen vanaf 11.45 uur vrij, de leerkrachten
hebben een studiewerkmiddag zoals u in Parro heeft kunnen lezen.
Studieochtend
Woensdag 6 februari gaan de leerkrachten van groep 1 en 2 naar een symposium
over “het jonge kind” alle leerlingen van groep 1 en 2 zijn deze morgen vrij!!

Continurooster 2019-2020
Vanaf het cursusjaar 2019-2020 start onze school met een continu rooster daarom
willen we u als ouders en verzorgers komende maanden via de maandelijkse
nieuwsbrief op de hoogte houden.
Wat is voor de ONS de meerwaarde van de invoer van het continurooster?
De schooldirectie heeft met de invoering van het continurooster het belang van de
leerlingen voor ogen. Ze wil met de invoering van dit model bereiken dat er meer
rust komt in de schooldag van de leerlingen. Doordat de schooldag niet meer
onderbroken wordt door een lange middagpauze houden leerlingen de structuur
vast en ontstaat er meer rust.
De huidige schooltijden volstaan op dit moment (nog) prima. Deze oriëntatie op
andere schooltijden is voortgekomen uit de ambitie om voor de kinderen een zo
ideaal mogelijke leeromgeving te bieden. Met het continurooster denkt de directie
deze optimalisatie te kunnen verwezenlijken. Bovendien kan de school hiermee
tegemoet komen aan de groeiende vraag van (toekomstige) ouders.
De directie vindt het belangrijk om de tijd te nemen voor een eventuele invoering
van dit nieuwe model. De invoering van het nieuwe model zal plaatsvinden in
augustus 2019. Dit betekent dat er dit jaar is om praktische voorbereidingen en
overgangsmaatregelen zorgvuldig en weloverwogen te treffen.
Wat houdt het continurooster in?
•
maandag, dinsdag en donderdag een schooldag van 8.30 tot 14.30 uur
•
woensdag (voor onder- en bovenbouw) een schooldag van 8.30 tot 12.30 uur
•
vrijdag:
voor de onderbouw: een schooldag van 8.30 tot 12.30 uur
voor de bovenbouw:
tussen de herfstvakantie en de meivakantie een schooldag
van 8.30 uur tot 14.30 uur
tussen de meivakantie en de herfstvakantie een schooldag
van 8.30 uur tot 12.30 uur
•
korte lunchpauze met pedagogisch medewerker in de klas
(geen aparte overblijfvoorziening)
•
BSO sluit elke dag direct aan op de lessen
•
leerkrachten gebruiken de langere middagen voor overleg,
lesvoorbereiding en bijscholing.

Info uurtje groep 1d
Deze week ontvangen de ouders van leerlingen die in december gestart zijn in
groep 1d een uitnodiging voor het info uurtje dat gehouden wordt dinsdag 22
januari van 19.00 uur- 19.45 uur!
Parkeren rondom de school!!
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en evt. oppas van de leerlingen van onze
school,
Bij deze wil ik u vriendelijk maar ook dringend vragen uw auto of bestelbus te
parkeren in de daarvoor bestemde vakken en niet op de stoep of op het zebrapad
zodat onze leerlingen en uw(klein) kind(eren)veilig kunnen komen naar- en gaan
van school. Op dit moment zie wij dagelijks gevaarlijke situaties bij het oversteken,
aankomen en vertrekken van leerlingen en ouders, lopend of op de fiets.
Wilt u deze informatie doorgeven aan opa’s, oma’s en opvang die deze nieuwsbrief
niet ontvangen? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Mevr. Carin van den Herik, directeur
Schoolfruit
Deze week krijgen we peren, mandarijnen en komkommer voor alle leerlingen, dit
wordt gedeeld op de dagen woensdag , donderdag en vrijdag. We ontvangen dit
vanuit het Europees schoolfruit programma.
Schoolmaatschappelijk werk
Wekelijks is op donderdagochtend 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!
Agenda februari
6 februari kleuters vrij i.v.m. symposium “het jonge kind” leerkrachten groep 1 en 2
15 februari wordt het 1e rapport van groep 3 t/m 8 meegegeven
15 februari krijgen de kleuters het plakboek mee
18 en 21 februari oudergesprekken voor alle ll. van groep 1,2 en 5 t/m 7
19 en 21 februari oudergesprekken voor alle ll. van groep 3,3/4 en 4
25 februari start de voorjaarsvakantie

