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Nieuwsbrief 3
Alle data D.V.

Fijn dat alles klaarstond en zo goed
was georganiseerd (zoals gewoonlijk).

Beste ouders/verzorgers,
Geboorte
Op 3 november is Marco geboren. Hij is
het broertje van Peter (groep 2b) en
Matthijs. We feliciteren deze familie
en wensen hen Gods zegen toe bij de
opvoeding van hun kinderen.

Luizencontrole
Omdat de luizencontrole in school nog
steeds niet gehouden kan worden, is
het belangrijk dat u dit thuis regelmatig controleert. Laten we het goed in
de gaten blijven houden.

Becijfering rekenen
Omdat we voor een andere manier van
becijferen hebben gekozen bij het vak
rekenen, kan het zijn dat de cijfers
soms wat lager uitvallen.
Nationaal schoolontbijt
Op dinsdag 3 november hebben we
lekker kunnen eten en genieten op
school in het kader van het Nationaal
Schoolontbijt. Graag bedanken we
een aantal ouders van de oudercommissie en juf Nella voor al het werk.
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Schoenendoosactie
De schoenendoos actie heeft het
mooie resultaat opgeleverd van 93
schoenendozen. Dit jaar zijn ze verstuurd naar o.a.: Sierra Leone, Moldavië, Roemenië en (onder voorbehoud)
naar Armenië, Pakistan. Heel wat kinderen zijn dankbaar en blij omdat zij
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zo’n mooie doos mogen ontvangen.
Voor hen een enorm groot cadeau.
Aandachtspunten
• Skeeleren op het plein mag alleen gedaan worden door de kinderen van groep 5 en 6 in de
middagpauze op vrijdag (denk er
aan dat uw zoon/dochter dan
schoenen
meeneemt
naar
school).
• De school begint om 8.45 uur.
We
verwachten
dat
uw
kind(eren) op tijd is (zijn)! Nog
steeds zie ik regelmatig dezelfde kinderen te laat komen.
Dit is niet toegestaan.
• We willen in deze coronaperiode
geen ouders in school als het
niet noodzakelijk is, dus ook niet
voor de verjaardag van de
juf/meester.
Kerstfeest 2020
We hebben als school het besluit genomen om dit jaar het kerstfeest met de
kinderen in de klas te vieren en niet in
de kerk. Op vrijdagmorgen 18 december willen we dit als school doen.
Kerstvakantie 2020
Vrijdagmiddag 18 december 2020 zijn
alle leerlingen om 12.00 uur uit.
Maandag 4 januari 2021 worden de
leerlingen weer om 8.45 uur op school
verwacht.
Verkeerssituatie
We zijn blij hoe het nu gaat met het
parkeren voor de school. Laten we dit
met elkaar zo volhouden. De belangrijkste regel is: Zet uw auto nooit zo
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neer dat andere ouders er niet uit kunnen. Fijn dat we ondanks de drukte bij
het uitgaan van de school toch zoveel
mogelijk afstand houden van elkaar.

Corona
Ik heb het protocol “Thuisblijf regels –
gezondheid leerlingen” toegevoegd in
de bijlage. Goed om dit protocol nog
eens door te nemen.
Update positief geteste personen tot
nu toe.
24 ouders
10 kinderen
4 leerkrachten
Dankwoord
Hartelijk dank voor uw flexibiliteit in
deze tijd. We moeten vaak een beroep
doen op u om thuisonderwijs te geven
of om uw kind thuis op te vangen. Ik
besef dat dit veel van u vraagt. In sommige gevallen zorgt dit voor lastige situaties als beide ouders werken. Fijn
om te merken dat er op een creatieve
manier naar oplossingen wordt gezocht
op die momenten. Het doet ons goed
dat veel ouders hun steun uitspreken
richting de school en zelfs aanbieden
om te komen helpen.
En dan ben je leraar
Onze school is aangesloten bij ‘En dan
ben je leraar’: het project om meer
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personeel te werven voor het christelijk-reformatorisch onderwijs. Het
personeelstekort is landelijk namelijk
nog steeds een nijpend probleem.
Op dit moment is er een nieuwe campagne vanuit deze werkgroep. Met
‘Meet the teacher’ willen wij samen
met hen geïnteresseerden de kans geven om in gesprek te gaan met huidige
leerkrachten. Zo kan men ontdekken
hoe het is om voor de klas te staan.
Graag brengen we u als ouder/verzorger ook op de hoogte van dit online
evenement. Mogelijk wilt u zelf eens
in gesprek over werken in het onderwijs of kent u iemand waarvan u denkt
dat deze hiervoor geschikt is. Moedig
hem/haar gerust aan. U kunt ook helpen door het account van En dan ben
je leraar te volgen op Linkedin, Facebook en/of Instagram en berichten
over dit evenement te ‘liken’ of te delen.
Alvast hartelijk dank! Meer informatie
vindt u op www.endanbenjeleraar.nl/meet.

We hebben weer nieuwe leerlingen
mogen verwelkomen op onze school.
Daan, Constance, en Emma, allemaal
in groep 1c.
Van harte welkom! We hopen dat jullie
een fijne tijd op onze school mogen
hebben.
Zendingsgeld
In de achterliggende periode hebben
de kinderen hun zendingsgeld weer
meegenomen naar school. Fijn ouders, dat u er ook aan denkt om dit
mee te geven! Heel belangrijk dat de
kinderen en de ouders een steentje
bijdragen aan de hulpbehoevende medemens. In 2020/2021 zijn dit de doelen die we steunen:
• St. Stefanos
• GZB (Kenia)
• Woord en Daad
• Woord en Daad (maandelijks
30,00 sponsorkind)
• Wycliffe bijbelvertalers
Sponsorkindje
Julian Estaban heeft zijn best gedaan
iets moois op papier te zetten.

Nieuwe leerlingen
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Belangrijke data
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dinsdag 1 december: Maatschappelijk werkster
Vrijdag 4 december: sinterklaasviering in de klassen.
Woensdag 16 december: Geen kerstviering in de
kerk groep 4 t/m 8
Donderdagmiddag 17 december: Kleuters gaan niet
oefenen voor de kerstviering in de kerk.
Vrijdagmorgen 18 december: De kerstviering vindt
plaats in de klassen.
Vrijdagmiddag 18 december: Alle klassen zijn vrij.
Vrijdag 18 december: Nieuwsbrief 4
Maandag 4 januari: Eerste schooldag na de kerstvakantie.
Maandag 4 januari: Hoofdluiscontrole

Met vriendelijke groet,
J. (Joan) Verbeek
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