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Voorwoord
De voorbereidingen voor het Kerstfeest op school zijn in volle gang. Als je door de
gangen loopt hoor je uit de klassen de mooiste kerstliederen klinken. Misschien kent
u het lied in Bethlehems stal wel. Wie weet heeft u het vroeger wel op school
geleerd. In dit lied zingen we: ‘Zo arm werd de Heiland, voor u en voor mij…’
Maar de armoede waarin Jezus geboren werd, is niet meer te zien in het Kerstfeest
van vandaag. Om ons heen zien we de overweldigende aandacht voor eten,
versieringen en cadeaus. Het lijkt wel alsof de economie het Kerstfeest van de
christenen heeft overgenomen. En natuurlijk mogen we het zeker gezellig maken!
Maar nooit mogen we vergeten waar het Kerstfeest echt om gaat, de komst van
Jezus op de aarde. Een toekomst met Jezus is mooier dan het rijkst versierde huis,
heerlijker dan het zuiverste kerstconcert. Een toekomst met Jezus geeft ons echte
vrede.
Wij wensen u allen fijne kerstdagen en een goed en gezegend 2018!

Welkom/geboorte
In groep 1 zijn er weer nieuwe kinderen bij gekomen. Roos, Tommy en Lean van
harte welkom bij ons op school. We hopen dat jullie het al heel goed naar je zin
hebben en wensen jullie de komende tijd veel plezier op school.
Bij de familie Eijkelenboom is er op 1 december een zusje geboren, Fenna. Wat een
feest in jullie gezin! Op het kaartje staat de mooie tekst: Heer, houdt u dit kleine
leven met uw handen liefdevol vast. Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie Gods
zegen toe bij de opvoeding van jullie kinderen.
Groep 5
Na de kerstvakantie is juf de Vries weer terug van haar zwangerschapsverlof. Ze
komt op maandag en vrijdag weer werken in groep 5. De andere dagen staat juf
Scherrenburg voor deze klas.
Nieuwe kleuterklas
Na de kerstvakantie starten we met een derde kleutergroep.

Er stromen dit jaar veel kleuters in. Om ervoor te zorgen dat de kleuterklassen niet
boven de 30 leerlingen uitkomen hebben we hiervoor gekozen.
De leerkrachten voor deze groep zijn juf Scherrenburg (maandag en vrijdag) en juf
in’t Hoen (dinsdag, woensdag en donderdag). De ouders van de kinderen die in deze
klas komen zijn hierover al geïnformeerd.
Inspectiebezoek
Dinsdag 19 december is de inspectie van onderwijs op bezoek geweest op school in
verband met het vierjaarlijks onderzoek op school- en bestuursniveau. Dit onderzoek
is vanaf augustus 2017 vernieuwd en anders dan alle voorgaande jaren.
Deze dag heeft de inspectie in enkele klassen een les bijgewoond. Er zijn gesprekken
geweest met kinderen en ouders. Van tevoren hebben we ook enkele documenten
aan moeten leveren over hoe wij op school handelen. Aan het einde van deze dag
heeft de inspecteur zijn bevindingen met het team en het bestuur gedeeld.
In het onderzoek is naar de volgende standaarden gekeken: didactisch handelen
(handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen), zicht op
ontwikkeling (school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen) en veiligheid (schoolleiding en
leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen). Op alle drie de
standaarden kregen we een voldoende beoordeling. Hier zijn we heel blij mee. De
inspecteur gaf ons ook nog ideeën om na te denken hoe we ons onderwijs nog beter
vorm kunnen geven, onze ambities voor de komende jaren. Hier gaan we zeker over
nadenken. Via de nieuwsbrief willen we u steeds op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen die er zijn in school.
We mogen terugkijken op een waardevolle en inspirerende dag!
Halverwege januari ontvangen we het inspectierapport. In dit rapport wordt dan ook
een oordeel gegeven op bestuursniveau. Er wordt dan gekeken of het bestuur
voldoende zicht heeft op het onderwijs.
Ouderportaal ParnasSys
Met de 10 minuten avonden hoorden we van een aantal ouders dat de inlog in het
ouderportaal nog niet altijd goed werkt. Mocht u nog niet in kunnen loggen dan
horen we dat graag en gaan we ervoor zorgen dat het gaat werken. Door als ouder
in te loggen kunt u meekijken met de resultaten van uw kind. U kunt dan precies
zien waar uw zoon of dochter goed in is of nog moeite mee heeft. Het kan zijn dat u
een onvoldoende ziet staan bij uw kind, maar misschien heeft de hele klas dat
onderdeel wel slecht gemaakt en gaat de leerkracht dat nog extra oefenen. Met de
informatieavond hebben we afgesproken dat de leerkracht contact met u opneemt
als ze zien dat het niet goed gaat met uw zoon of dochter.
Schoolregels
Na de kerstvakantie is de volgende schoolregel
aan de beurt: Wees netjes en beleefd,
zodat je het goede voorbeeld geeft.
We geven hier in de klassen extra aandacht
aan. Als leerkracht en ouder zijn we hierin ook
een voorbeeld voor de kinderen.
Ook de andere regels worden steeds herhaald.

Schoenendoosactie
Er zijn weer heel wat schoenendozen ingeleverd op school. De dozen zijn inmiddels
afgeleverd voor distributie. Hartelijk dank hiervoor!
Wonderlijk gemaakt, methode seksuele vorming
Bij de infoavond heeft u als ouder een workshop kunnen volgen over de methode
Wonderlijk gemaakt. Dinsdag 9 januari, tijdens een teamvergadering, wordt het
team geschoold om deze lessen te geven. Daarna gaan we deze lessen geven in de
klas. In de komende nieuwsbrief kunt u er meer van lezen. Na de kerstvakantie
krijgt uw zoon/dochter ook de ouderbrochure mee naar huis.
Groep 7 en 8 krijgt op 12 januari een les over sexting. Deze les wordt gegeven door
Thea van Dijk, zedenrechercheur bij de politie. Het gebruik van internet en sociale
media kan namelijk voor onschuldige en onderzoekende kinderen gevaarlijk zijn. In
deze les brengt zij de kinderen mentale weerbaarheid bij, gelet op de meest
voorkomende valkuilen die zij tegen kunnen komen.
Inschrijven nieuwe leerlingen
Maandag 5 februari is de inschrijving nieuwe leerlingen. Het gaat om de leerlingen
die na 1 oktober 2014 4 jaar zijn geworden. De inschrijving is van 15.15–17.00 uur.
Rapport
Donderdag 8 februari krijgen de kinderen het eerste rapport mee naar huis. Het
nieuwe rapport wordt een mooie map met daarin een uitdraai van het rapport.
Ouderbijdrage
Nog niet van alle kinderen hebben we de ouderbijdrage ontvangen. Mocht u het nog
niet betaald hebben wilt u dat dan alsnog doen. Alvast bedankt.
Kerstkaarten actie Woord en Daad
Groep 7 heeft met de verkoop van kerstkaarten het mooie bedrag van €488,20
opgehaald voor Woord en Daad. Bedankt voor jullie inzet!
Kerstviering
Op donderdagavond 21 december vieren we in de klassen het kerstfeest. Aansluitend
is er weer zingen op het plein voor alle ouders, kinderen en andere belangstellenden.
U heeft de uitnodiging inmiddels al ontvangen.
De groepen 1 en 2 zijn donderdagmiddag 21 december vrij zodat ze ’s avonds
genoeg energie hebben om het kerstfeest te vieren.
Kerstvakantie
De kinderen krijgen vrijdag 22 december om 12.00 uur vakantie. De vakantie is t/m
5 januari. De kinderen worden op maandag 8 januari weer op school verwacht.
Nieuws uit groep 4
Op de volgende pagina leest u nog het nieuws uit groep 4.
Voor alle data geldt D.V. (Zo de Heere wil en wij leven zullen)
Hartelijke groet,
het team

Groep 4
In december blikken veel mensen terug op het
afgelopen jaar. Wij blikken, halverwege groep 4,
ook al terug op de eerste maanden van het
schooljaar:
Thijs: Wij leren de tafels. Ik heb de tafel van 1 en 10.
En Kwink vind ik het leukst. De leukste van Kwink is:
‘Pestgedrag, pak het aan.’
Noor: Het leukste van groep 4 was toen de vaders
en moeders in de klas kwamen. En toen juf
Alderliesten jarig was.
Talitha: Het leukste van groep 4 vond ik dat ik half
van mijn stoel viel toen Rachel mij liet schrikken.
Joost: De excursie naar het bos was het leukst.
Rachel: Ik had mijn voet verzwikt bij de gym.
Janna: Ik vind het leuk om dingen te vertellen in de
klas.
Cas: Het leukst in groep 4 vind ik de weektaak van
rekenen, schrijven, gym, lezen en spelling.
Roos: Toen sinterklaas in de klas kwam.
De rest van de groep 4: Het sneeuwballengevecht
in plaats van gym!

