NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019

Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van februari.
Een maand waarin de rapporten gedeeld worden en we u graag ontmoeten tijdens
de ouder gesprekken op 18, 19 (groep 3,4 en 3/4) en 21 februari.
Lied van de maand
‘Hoor ons loflied’ goed om lofliederen te zingen op school en in de kerk.
Psalm 22 zegt: “God troont op de lofzangen van zijn volk”
Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.
In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.
Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.
In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.
Halleluja, Halleluja
Refrein
Opwekking lied 553
https://www.youtube.com/watch?v=EI5L5GWooZY
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.
Schoolgebed
Woensdag 13 februari is er weer bidden met ouders in het technieklokaal, na de
inloop, 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)
Personeel
Juf Klazien Nederveen groep 3/4 heeft na een val op het plein, haar bovenarm
gebroken, wat sneu en pijnlijk voor haar is.
Via Parro worden de ouders van groep 3/4 op de hoogte gehouden.
Juf Jacqueline de Boon, is zover opgeknapt dat ze weer een ochtend les kan geven,
met haar zijn wij daar blij mee.
Mevr. Carin van den Herik is komende week afwezig i.v.m. een studiereis met de
directies van de VCOPS naar Estland en Zweden. Voor dringende zaken is meester
Sietze Waterham, leerkracht groep 8, bereikbaar!
Website
De nieuwe website staat online met een leuk filmpje, gemaakt door Gerben Dokter,
vader van Aron (gr 8)en Sally (gr 6/7).
Binnenkort zullen ook de laatste puntjes op de i gezet zijn 😉op de website.
Inzet ouders voor de school
Na bovenstaand bericht is het goed te laten weten hoe blij wij zijn met uw inzet als
ouders/verzorgers!
We krijgen hulp in allerlei vormen van de ouderraad, zoals afgelopen week bij de
open dag, de vieringen en feesten. De MR, die meedenkt en kijkt naar de
ontwikkelingen in de school. Ouders die ervoor zorgen dat er een goed WIFI netwerk
geinstalleerd is en laptops onderhouden worden, ouders die voor ons als team, de
leerlingen en ouders in gebed gaan, ouders die na elke vakantie weer klaarstaan
om luizen te pluizen, ouders die begeleiden tijdens excursies, plakboeken van de
kleuters verzorgen ,klassenouder zijn en ……..te veel om op te noemen, mooi uw
hulp en betrokkenheid voor de school, dank u!

Open dag
Woensdag was er de open dag, veel (evt.) toekomstige ouders hebben de school
bezocht en een rondleiding gekregen. We kijken terug op een gezellige dag waarin
we konden laten zien hoe wij werken en vertellen met welke ontwikkelingen we
bezig zijn.
Wilt u uw zoon/dochter nog aanmelden voor het cursusjaar 2019-2020 , lever het
aanmeldformulier in of maak een afspraak voor een rondleiding!
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!!
Inloopochtend
Woensdagochtend 13 februari vanaf 8.30 uur- 9.00 uur bent u weer van harte
welkom in de groep van uw kind(eren)
!!! Inschrijven oudergesprekken in Parro
A.s. maandag 4 februari gaat Parro open, u kunt zich als ouder/verzorger in schrijven
voor de 10 minutengesprekken van groep 1 t/m 7 op maandag 18, dinsdag 19
(groep 3,4 en 3/4) of donderdag 21 februari.
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.
Bericht vanuit WASKO
De BSO sluit elke dag direct aan op de lessen , als ouder kunt u het nieuwe
cursusjaar ook korter opvang afnemen n.l. vanaf 14.30 uur -16.00 uur
Binnenkort meer info hierover vanuit WASKO kinderopvang
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 waspeen, meloen en peer 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!
Donderdag 21 februari is Barbera afwezig
Agenda februari
6 februari kleuters vrij i.v.m. symposium “het jonge kind” leerkrachten groep 1 en 2
13 februari inloopochtend
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 voor de groepen 5 t/m 8 om 14.00 uur de voorjaarsvakantie na een
aaneengesloten schooldag, graag een lunchpakket meegeven!
Data Let’s play
Hieronder de data van de spelmiddagen en in de bijlage een poster met alle
informatie.
11, 18, 25 januari
1, 8, 15, 22 februari
1, 8, 15 maart

