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Kesteren, 5 april 2019
Nieuwsbrief 08
Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,
Als ik in gedachten sta…
Dit is een bekend lied dat de kinderen
met Pasen leren. Deze titel wordt vervolgd door: “… bij het kruis van Golgotha.”
Waar gaan onze gedachten naar uit in
deze tijd? We zijn vaak zo druk met van
alles en nog wat. En we hebben zo onze
gedachten over veel zaken die ons bezig
houden in de wereld.

En welke plaats heeft Pasen daarin? Het
lijden en sterven van de Heere Jezus en
zeker ook Zijn opstanding moet toch een
allesbepalende plaats in ons hart en leven hebben?! En dus ook in onze gedachten…
Ik wens u, samen met de kinderen, gezegende Paasdagen toe.
Paassamenzangbijeenkomst
In verband met dit bijzondere feit hebben we dit jaar besloten om met alle
kinderen van onze school (dus groep 1
t/m 8) op maandagmiddag 15 april een
Paassamenzang te houden in de HHK in
Kesteren. ’s Middags gaan we rond 14.15
uur naar de kerk en we zijn om 15.30 uur
weer terug bij school. Deze bijeenkomst
zullen er Psalmen en Paasliederen gezongen worden en ook enkele gedichten
worden voorgedragen. Het zal een bijeenkomst zijn met alleen de kinderen en
alle leerkrachten en dus zonder de ouders.
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OTO
Zoals afgesproken willen we in deze
nieuwsbrief verslag doen van de uitslag
en de gespreksavond n.a.v. het Oudertevredenheidsonderzoek.
Op 12 februari hebben we een mooie en
open avond gehouden, samen met de
leden van de oudercommissie, bestuurscommissie en de MT-leden. Uiteindelijk
hebben we twaalf ouders mogen ontmoeten. We hebben met elkaar gesproken
over een viertal onderwerpen die ik kort
zal toelichten.

1). De identiteit: 93,2% scoort + / ++
U bent zeer tevreden over: Ons Bijbels
onderwijs, de regels en het respectvol
omgaan met andersdenkenden.
2). Het onderwijs: 73,3% scoort +/++
U bent zeer tevreden over: vervanging bij
ziekte en het gebruik van de lestijd.
Bespreekpunten zijn: het continurooster
en het betrekken van ouders bij het
schoolgebeuren.
3). De sfeer: 80,5% scoort +/++
U bent zeer tevreden over: de kinderen
gaan graag naar school en worden serieus
genomen.
Bespreekpunten zijn: de pleinregels/gedrag en het omgaan met elkaar wat
betreft de leerlingen onderling.
4). De communicatie: 74,3% scoort +/++
U bent zeer tevreden over: advisering
VO, uw spreken over onze school en wij
laten zien waarvoor we staan.
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Daarnaast konden er algemene opmerkingen en ervaringen worden gedeeld. Zo is
er gesproken over de verkeersveiligheid
rondom de school. Er zijn die avond ook
foto’s gepresenteerd van het parkeergedrag van ouders (…).
Over het algemeen zijn we zeer dankbaar
voor deze mooie uitslag. U geeft onze
school een 8,1 (met 1 onvoldoende: een
5). En hoe gaan we nu verder?
Ter voorbereiding op ons nieuwe schoolplan voor de komende vier schooljaren
willen we de aanbevelingen en verbeterpunten bespreken en kijken we in hoeverre we deze kunnen opnemen in onze
plannen. Daarnaast is het goed om er ook
voor te zorgen dat we behouden wat al
goed loopt en waarover we tevreden zijn.
Daarvoor hebben we u ook zeker nodig!
Laten we elkaar daarom scherp houden
en met elkaar in gesprek blijven. U bent
immers van harte welkom!

Schoolrapport Kindermonitor
Onlangs heeft de GGD haar rapport gepresenteerd betreffende de Kindermonitor 2017-2018. Een mooi en interessant
rapport dat een goede weergave geeft
van tal van onderwerpen waarop uw kind
is bevraagd. Tevens zien we een vergelijking van onze kinderen t.o.v. die uit de
regio Gelderland-Zuid. De verschillende
onderwerpen zijn: Gezonde School, Bewegen, Voeding, Welbevinden, Relaties,
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Mediawijsheid, Gezondheid, Gezinssituatie. Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we deze uitslag presenteren
en die avond tevens zien als een startmoment voor de doorontwikkeling van
onze Gezonde school. Dit is een van de
speerpunten van ons schoolplan. We willen die avond u ook aan het werk zetten
om zelf te laten ervaren wat er allemaal
mogelijk is om onze school nog gezonder
te laten zijn. Alvast: van harte welkom!

Jaarvergadering
In tegenstelling tot wat in de jaarplanning staat, is de jaarvergadering op donderdagavond 16 mei. Op die avond
(waarvoor alle ouders zijn uitgenodigd)
zal dhr. N. v.d. Voet met ons spreken
over het thema: ‘Van religie naar geloof’.
Uit zijn inleiding krijgt u alvast één zin :
Willen we de kinderen alleen maar informeren over de christelijke godsdienst
of werken we eraan en bidden we ervoor
dat kinderen tot een persoonlijk geloof
komen in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Het belooft een indrukwekkende avond te
worden waarvan we hopen (en verwachten) dat u er allemaal zult zijn.

deren zijn tevreden over onze identiteit
(85,5% scoort +/++), het onderwijs (74,7%
scoort +/++) en de sfeer (76% scoort
+/++). We kunnen nog wel extra aandacht besteden aan de uitlegtijd (duurt
soms te lang voordat ze aan de slag mogen), onze muzieklessen en begrijpend
leeslessen en het plein. Leerlingen hebben nog steeds het idee dat er niet echt
naar hen geluisterd wordt als er iets gebeurd is in de pauze. Mooi om te lezen
hoe zij over ons onderwijs denken en op
welke wijze ze kritisch zijn.
Na een drietal tevredenheidsonderzoeken
(bij ouders, leerlingen en personeel) kijken we dankbaar naar de uitslagen en
gaan we met nieuwe energie aan de slag
met de genoemde aandachtspunten.
Hartelijk dank voor uw input!

GEZOCHT: interieurverzorgster
Tot volle tevredenheid maakt Mw. Van
Schaik Het Pantarijn aan de Tollenhof 1
wekelijks schoon. Helaas gaat zij, i.v.m.
een andere functie binnen haar werkkring, per nieuwe cursus stoppen. Daarom zijn we op zoek naar iemand die de
vier lokalen, de toiletten en de gangen
wil en kan schoonhouden. Heeft u interesse? Laat het mij dan weten.

LTO
In maart hebben onze leerlingen zich ook
kunnen uitspreken over hun tevredenheid. Ook hieruit blijkt dat de kinderen
het goed naar hun zin hebben op onze
school. We krijgen een 8,2 en de kinNieuwsbrief De Wegwijzer
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Zendingsgeld
Hartelijk dank dat uw kind(eren) elke
week het zendingsgeld meeneemt (meenemen) naar school. Voor deze periode
willen we een aantal bedragen overmaken
naar
de
volgende
organisaties/doelen:
1). Naar Woord en Daad (t.b.v. Mozambique) => € 1000,=
2). St. Kimon => € 1000,=
3). SDOK => € 1000,=
We bidden dat de Heere Zijn zegen wil
geven over de donaties en de hulp die
daardoor geboden kan worden.
Parnassys
De organisatie/afname van de twee tevredenheidsonderzoeken zijn niet helemaal verlopen zoals wij het graag zouden
willen. Ondanks verschillende contacten
met de helpdesk van Parnassys bleken
toch verschillende ouders geen mail met
een link naar de vragenlijst te hebben
ontvangen. We zullen er alles aan doen
om dit in de toekomst te voorkomen.

Afscheid
Op dinsdag 26 maart hebben we als
team afscheid genomen van twee zeer
gewaardeerde collega’s: juf Heidi Dijs
en juf Thirza van Ingen-Olieman. Na
respectievelijk 16 en 5 jaar hebben
beide jufs er voor gekozen om zich
volledig aan het moederschap te wijden. Wij vinden het jammer dat we
afscheid van hen hebben moeten nemen, maar respecteren volledig hun
besluit. We danken beide collega’s
hartelijk voor hun inzet voor de school
Nieuwsbrief De Wegwijzer

en de kinderen en wensen hen, samen
met hun gezin, van harte Gods zegen
toe voor de toekomst.
Hartelijk dank
Zoals u wellicht weet is er een aantal
weken geleden bij de familie Kapaan
brand geweest. Gelukkig is niemand
daarbij gewond geraakt, maar er moest
wel op stel en sprong heel veel geregeld
worden. Vervangende woonruimte, allerhande huishoudelijke spullen, huisraad en
noem maar op moesten worden gezocht.
Mede dankzij de enorme hulp en inzet
van heel veel ouders is het allemaal gelukt. Sinds vorige week wonen ze gelukkig
weer in hun ‘oude’ huis. Namens de familie: iedereen die hen heeft geholpen op
welke manier dan ook: heel hartelijk
dank daarvoor!

Bruiloften
Twee leerkrachten gaan trouwen. Op 18
april zullen meester Arends en ‘zijn’ Tea
van Barneveld in het huwelijk te treden.
De kinderen van de groepen 7a, 7b en 8b
zijn een groot deel van de dag ook uitgenodigd om erbij te zijn. Op 25 april gaan
juf Verwoert en ‘haar’ Henk Nooteboom
trouwen. De kinderen van groep 3b worden ook verwacht om hiervan getuige te
zijn.
Wanneer het uw kind betreft, ontvangt u
nadere informatie over de tijden en bijzonderheden.
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Geboren
Op woensdagmiddag 3 april is bij juf Roelofsen en haar man een gezonde dochter
geboren: Merel. We feliciteren hen met
de geboorte van hun dochter en zusje en
wensen hen van harte Gods zegen toe.

Koningsdag
Op vrijdag 26 april hebben we onze jaarlijkse spelletjesdag in het kader van Koningsdag. De Oudercommissie is al heel
hard bezig met alle voorbereidingen. Binnenkort hoort u er meer over van de
commissieleden. In elk geval willen we
alle ouders alvast van harte welkom heten op school. We zijn elk jaar weer erg
blij met de grote opkomst van enthousiaste ouders. We zullen die dag geen gebruikmaken van het koningsdagontbijt,
maar we starten met het bekende zingen
bij de vlag: 09.00 uur.

het schooljaar (in september) alle ouders
uit te nodigen om kennis te maken met
de leerkracht. De verplichte contactavond dus, waarbij niet wij, maar u het
woord krijgt om aan de nieuwe leerkracht te vertellen wie uw zoon/dochter
is, wat belangrijk is om te weten en hoe
we de communicatie graag ‘warm houden’.

Toetsdagen groep 7 en 8
Nog een enkele week en dan gaan alle
leerlingen van groep 7 en 8 aan de slag:
de Entreetoets voor de leerlingen van
groep 7 en de Centrale Eindtoets voor de
leerlingen van groep 8. Elk jaar weer een
spannend moment voor leerlingen … en
leerkrachten! We wensen al onze bovenbouwers veel succes toe!

Rapporten en contactmomenten
Dit schooljaar hebben we op verschillende momenten uitgebreid gesproken als
team over de rapporten en de contactavonden met u als ouder(s). Twee belangrijke zaken: Op dit moment is het zo
dat wij u voor het eerst spreken op de
eerste contactavond in november. Dat
vinden we best laat. Vandaar dat we
hebben besloten om aan het begin van
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Actie(s)
Morgen is de laatste dag waarop de kinderen een bestelling voor stroopwafels
kunnen noteren. Zoals u weet is de opbrengst voor de Stichting De Ondergrondse Kerk. Daarnaast zullen we in mei een
presentatie krijgen door iemand van de
Stichting Kimon. Dit zal alleen voor de
kinderen van groep 3 t/m 6 zijn. Om de
betrokkenheid te vergroten krijgen die
kinderen ook een kluskaart mee naar huis
om zo u en de Stichting te helpen. In de
maand mei is het meestal ook lekker
weer dus als uw kind buitenshuis wat
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klusjes wil en kan doen: van harte aanbevolen.
Goed om te weten
Communicatie is belangrijk. Daarvoor zijn
de persoonlijke contacten het beste.
Daarnaast hebben we onze website, de
nieuwsbrieven en andere (formele) momenten waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Ondanks dat merken we dat niet
bij alle ouders de schoolzaken (goed) bekend zijn. Vandaar dat we in elke
nieuwsbrief iets willen schrijven over
schoolzaken waarmee u te maken kunt
krijgen. U moet dan denken aan informatie over de plusklasleerlingen (toelatingsprotocol e.d.), het verlofaanvragen, de
verwijzing naar het Speciaal Onderwijs,
de aanmelding voor het Voortgezet Onderwijs, enz. Op deze manier willen we
het ook voor u gemakkelijker en duidelijker maken hoe wij werken en wat u van
ons kunt verwachten (of niet…).

Belangrijke data

Met vriendelijke groet,
namens alle meesters en jufs,













Woensdag 10 april: Voetbaltoernooi (jongens gr 6-8)
Vrijdag 12 april: Finale voetbal (’s avonds)
Maandag 15 april: Start entreetoets groep 7
Maandag 15 april: Paassamenzang
Dinsdag 16 t/m donderdag 18 april: Cito groep 8
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij)
Maandag 22 april: Tweede Paasdag (alle leerlingen vrij)
Vrijdag 26 april: Koningsdagspelen (alle ouders welkom!)
Vrijdag 26 april: Nieuwsbrief 9
Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie
Maandag 6 mei: Start lessen. Controle hoofdluis

Meester L. Soeters
Nieuwsbrief De Wegwijzer

Samen groeien

Pagina 6

