nieuwsbrief november
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
november. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op onze website.

Diverse groepen zijn op excursie geweest. Groep
8 is bijvoorbeeld bij Kruiswijk geweest.
https://kruiswijk.eu/nieuws/scholen-op-bezoekbij-kruiswijk
Dierendag is in diverse groepen uitgebreid behandeld.
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De kinderboekenweek is afgesloten met de kleedjesmarkt.

Dankdag: Alles geef ik U
Woensdag 7 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Het thema van de dienst is: “Alles
geef ik U.” We zullen samen stil staan bij het verhaal van de weduwe die twee muntjes gaf voor
de schatkist van de tempel. Een onopvallende
gift. Waarschijnlijk door de meeste mensen niet
op waarde geschat. Echter wel door de Here Jezus. Hij richt de aandacht van de discipelen op
deze vrouw. En daarmee ook onze aandacht. Wij
kunnen vaak gemakkelijk 2 munten missen, deze
weduwe niet, zij gaf haar hele bezit. Wat in mensenogen niet veel lijkt toe te voegen, wordt door
de Here Jezus op waarde geschat. Want Hij ziet
het hart, het vertrouwen en de dankbaarheid
waarmee gegeven wordt. Ook het kleinste gebaar
van bijvoorbeeld een kind. Daarom: Alles geef ik
U.

U bent allen van harte uitgenodigd om de dienst
bij te wonen. De dienst begint om 10 uur en zal
gehouden worden in de Hervormde Kerk. De collecte is o.a. bestemd voor Stichting Chris. Dit is
een stichting die kinderen met moeilijkheden
helpt. http://kinderen.chris.nl/
Mocht u uw zoon of dochter uit groep 1 of 2 willen meenemen naar de dienst, wilt u dit dan via
het Ouderportaal doorgeven bij absenten.

Oudermorgens
Al jaren zijn we gewend in november oudermorgens te organiseren. De deuren van de klaslokalen gaan open en de ouders zijn hartelijk welkom om de lessen bij te wonen. Hoewel dit voor
u misschien een vanzelfsprekendheid is, is dit
voor het team helemaal niet vanzelfsprekend.
Voor een aantal collega’s wordt dit de eerste keer
dat er ouders in de klas komen kijken.
Goed om daarom met elkaar serieus te kijken
naar het doel van de oudermorgens. Het hoofddoel van de team is de ouders te laten ervaren
hoe een schooldag anno 2018 er voor hun kind
uit ziet. Het doel van deze morgens is niet om de
leerkracht te beoordelen of te ervaren welk gedrag sommige kinderen weleens laten zien.
Vandaar een aantal spelregels:
1. Donderdag 1 november krijgt u via het
Ouderportaal een uitnodiging om een intekenlijst in te vullen. Er staan meerdere
invullijsten klaar. U hoeft er (en mag er
maximaal) maar 1 in te vullen: het moment wanneer u wilt komen kijken. Bij de
intekenlijsten
geldt vol is
vol!
2. In de groep
gaat u bij uw
kind zitten en
doet u net als uw kind actief mee met de
les. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat u
zich aan de klassenregels houdt.

3. Tussendoor wordt er niet gewisseld van
groep. We starten om 8.45 en om 10. 45
uur.
Dinsdagmorgen is er Dolfijngroep. Wanneer uw
kind in de Dolfijngroep zit, kunt u ervoor kiezen
hierbij te gaan kijken. Beide opties zijn niet mogelijk, omdat de kinderen van de Dolfijngroep dezelfde tijden hebben als de twee delen van de
oudermorgens.
Van 10.30 uur tot 10.45
uur is er koffie of thee.
Van harte welkom!

ZOA kruidnotenactie
Dit schooljaar doen wij opnieuw mee met de ZOA
kruidnotenactie. Tijdens de maandopening van
november zullen de kinderen door een gastspreker geïnformeerd worden over het doel van deze
actie. https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=GHO9iMFdyME
Elk gezin krijgt 7 á 8 zakken kruidnoten mee naar
huis. Het is de bedoeling dat de kinderen deze
voor €2,50 per stuk verkopen bij familie en vrienden. We hopen dat alle zaken verkocht worden
en we hiermee ZOA kunnen steunen.

Mededelingen
Even voorstellen
In deze nieuwsbrief stel ik mij aan u voor. Mijn naam
is Karin Weeda-van der Zijden. Ik woon in het prachtige dorp Tienhoven (aan de Lek), samen met mijn man
Klaas en onze kinderen Willem, Bram en Mark.
Na het behalen van mijn VWO diploma, op de Willem
de Zwijger in Schoonhoven, heb ik de PABO op de
Christelijke Hogeschool Ede gevolgd. Met mijn diploma op zak, ben ik gestart met een tijdelijke functie op
de ‘Eben Haëzer’ in Benschop. Vervolgens heb ik 15
jaar gewerkt op de Prins Willem-Alexanderschool te
Sliedrecht.

En nu werk ik, met veel
plezier, al weer enkele
maanden als Dolfijnleerkracht op ‘jullie’ ‘Eben
Haëzer’. Daarnaast werk ik
ook als Dolfijnleerkracht
op de ‘Noachschool‘ in
Schoonrewoerd.
Ik hoop, samen met de
kinderen, de collega’s en u als ouders, op een heel fijne en leerzame tijd voor ons allemaal.

Kerstboeken
Elk jaar krijgen alle kinderen een kerstboek. Voor
de kinderen van groep 1 en 2 zoeken de leerkrachten een kerstboek uit, de kinderen van de
andere groepen mogen zelf een kerstboek uitzoeken.
Het is al jarenlang de traditie dat er mappen met
folders mee naar huis gaan en u thuis met uw
kind een kerstboek kunt uitzoeken. Dat gaat dit
jaar anders; uw keuze wordt met behulp van het
Ouderportaal geïnventariseerd. De Schoolcommissie heeft in overleg met boekenhandel Slingerland uit Bergambacht een top tien voor groep
34, groep 56 en groep 78
opgesteld. Donderdag 1 november krijgt u via het Ouderportaal een uitnodiging
om uw eerste en tweede
keuze door te geven. Dit
kunt u doen tot en met vrijdag 16 november.
Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben de vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen ingevuld. Maandag is deze besproken met de MR. De resultaten
in de boekenkast van het Ouderportaal en op de
website.
Samenvattend:
De leerlingen geven de school voor veiligheid het
cijfer 8,7 en voor welbevinden een 8,4. Cijfers
waar wij als team heel blij mee zijn.

AVG

De meeste ouders hebben hun wensen met betrekking tot het gebruik van fotomateriaal kenbaar gemaakt. Enkele ouders nog niet. Wanneer
u dit nog niet heeft gedaan, zou u dit zou spoedig
mogelijk willen invullen? Alvast bedankt.
Verkeersmorgen
Woensdag 28 november verzorgt ANWB Streetwise een verkeersmorgen bij ons. Deze praktische
verkeerstraining zal in en om de school plaatsvinden.

Schoolfruit
Dinsdag- en donderdagmiddag krijgen de kinderen de gelegenheid hun meegebrachte fruit te
nuttigen.
Zendingsgeld
Tussen de meivakantie en de herfstvakantie is er
ruim €360,- opgehaald. Een deel hiervan hebben
de kinderen gedoneerd tijdens de boekenkleedjesmarkt. Het bedrag wordt overgemaakt naar
Stichting ZOA voor de slachtoffers in Sulawesi.
Gebouw
De schilder is klaar met het verven van de deuren
en kozijnen. De school ziet er weer fris en kleurrijk uit. Met de MR gaan we kijken hoe we komend jaar het groen ( of het verdwenen groen)
rondom de school kunnen aanpakken.
ICT
Net voor de zomervakantie is er in de toenmalige
groep 8 gestart met het gebruik van Chromebooks. Met de zomervakantie werkt groep 6, 7 en
8 dagelijks op deze degelijke apparaten. Vooral

voor rekenen, taal en Engels is het een verrijking..
Het is nog wel even wennen voor leerkracht en
leerling, maar de mogelijkheden worden al goed
benut. Zo worden veel toetsen al digitaal afgenomen (rekenen, taal, verkeer en spelling (groep
8)) wat de leerkracht veel nakijkwerk en analyseren kost. Hierbij biedt de ICT vele mogelijkheden.
Groep 4 heeft ook al enkele malen gewerkt met
de nieuwe Chromebooks. Na de herfstvakantie is
er voor alle klassen de mogelijkheid om (indien
roostertechnisch mogelijk) hierop te gaan werken. Voor vragen en opmerkingen, neem gerust
contact op met eddyerkelens@pcpotrivia.nl

graaf voor gekozen op 20 februari ook op school
langs te komen voor de pasfoto’s, klassenfoto’s
en de broerzusfoto’s.

Ramen zemen
Vandaag zijn de ramen gezeemd door een groep
enthousiaste ouders. De kinderen kunnen weer
normaal naar buiten kijken. Heel erg bedankt!

Schoolfotograaf

MR

Volgend schooljaar willen wij de schoolfotograaf
in september laten komen. Om dit schooljaar te
overbruggen is er in overleg met de schoolfoto-

Afgelopen maandagavond is er een MRvergadering geweest. Het verslag van deze vergadering krijgt u binnenkort via het Ouderportaal.

Agenda

Maandag 5 november
Dinsdag 6 november
Woensdag 7 november

Donderdag 8 november
Vrijdag 9 november
Donderdag 15 november

Maandopening gastspreker ZOA kruidnotenactie
Open ochtend
Dankdag
Start cultuurblok 1
Verjaardag juf Arja
Open ochtend
Gebedsgroep
Voorstelling Afvalproject Mies Precies en Nico Kliko
Burgemeester de Graaf verzorgt in groep 8 een gastles over
respect
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

