Redding, redding voor de mensen!
God grijpt in, Hij keert het tij.
Licht schijnt onze wereld binnen
en de duisternis verdwijnt.
Hoor, de echo van de engelen
klinkt door alle eeuwen heen.
God de eer, de mensen vrede.
Hij kwam, wij zijn niet alleen.
Redding, redding voor de mensen!
God werd in zijn grootheid klein.
Nooit werd er een kind geboren
dat zo op zijn Vader lijkt.
Hoor, de echo van de engelen
klinkt door alle eeuwen heen.
God de eer, de mensen vrede.
Hij kwam, wij zijn niet alleen.
Redding, redding voor de mensen!
God is binnen handbereik.
Liefde heeft een naam gekregen:
Jezus, Zoon van God is Hij.
Hoor, de echo van de engelen
klinkt door alle eeuwen heen.
God de eer, de mensen vrede.
Hij kwam, wij zijn niet alleen.

Groeien doen we samen!
nieuwsbrief november
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
november. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op onze website en in het Ouderportaal.
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December feestmaand
De aanloop naar de sfeervolle decembermaand
is begonnen. Normaal gesproken is dit juist dé
maand waarin we met de leerlingen en de ouders genieten van de samenhorigheid. Het sinterklaasfeest, de voorbereidingen voor het
Kerstfeest en uiteindelijk de viering. Normaal
gesproken een aantal hoogtepunten van het

schooljaar. Doordat de ouders niet in de school
mogen komen, gaan de feestelijkheden dit jaar
anders.
Op 4 december
wordt Sinterklaas op
school verwacht. Hoe
en met hoeveel Pieten is nog geheim. In
overleg met Sinterklaas is er besloten
dat de intocht niet
op de traditionele
manier zal plaatsvinden. Dit jaar zullen de leerlingen en de leerkrachten hem in de school verwelkomen. We verzoeken de ouders niet bij het
schoolplein te blijven staan, maar gewoon net als
altijd hun kinderen af te leveren op het schoolplein en vervolgens naar huis te gaan.
Houdt u er rekening mee dat de leerlingen van
groep 1 en 2 op donderdag 3 december vrij zijn.
Zij hebben vrijdag 4 december van 8:30 tot 12:00
uur school.

pen. Totaal is er bijna €500,- opgehaald! Een geweldig mooi bedrag!
Tot aan de kerstvakantie willen we sparen voor
GAIN: Hulp voor Moria. Vorig schooljaar heeft de
organisatie GIAN onze schoenendoosactie verzorgd.
Dit jaar zullen wij niet meedoen met de kruidnootactie. Deze is door de organisatie afgelast.

Nieuwe methode wereldoriëntatie
Het was de bedoeling dat wij dit schooljaar zouden starten met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie (Aardrijkskunde, Geschiedenis en
Natuur & Techniek). Door de thuiswerkperiode is
het niet gelukt een aantal methodes uit te proberen. Daarom hebben wij dit na de zomervakantie
gedaan.
Onze keuze is gevallen op de methodes van
Malmberg: Naut voor Natuur & Techniek, Meander voor Aardrijkskunde en Brandaan voor Geschiedenis.

Op donderdag 17 december willen we met alle
leerlingen van de school gezamenlijk Kerstfeest
vieren. Het thema van de viering is: ‘Zijn Naam
is…..” Tijdens de viering staan we stil bij de komst
van de Here Jezus naar de aarde en de betekenis
van de prachtige namen die Hij heeft gekregen.
Door middel van een livestream willen we het
mogelijk maken dat de ouders de viering live
kunnen volgen of achteraf terug kunnen kijken.

Goede doelen
De eerste weken van het schooljaar hebben wij
gespaard voor de MAF. Dit doel was aangedragen
door Tom uit groep 7. MAF is een organisatie die
zich inzet voor mensen die in afgelegen gebieden
leven. Met behulp van 130 vliegtuigen probeert
MAF hen te voorzien van medicijnen, voedsel en
hulpgoederen. Wij hebben meegedaan aan de actie: “Bijtanken voor MAF”. Voor elke euro die
wordt opgehaald, kan MAF een liter benzine ko-

Met deze methode kunnen wij wereldoriëntatie,
zowel geïntegreerd aanbieden of als 3 losse vakken. De methode combineert kennis met vaardigheden. Deze combinatie van leren én doen,
zorgt voor een grotere betrokkenheid van de
leerlingen.

Mededelingen
Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen
De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben de vragenlijst Sociale Veiligheid en Welbevinden inge-

vuld. De uitslag zal besproken worden in de
eerstvolgende MR-vergadering. Vervolgens zal de
uitslag met de inspectie van onderwijs gedeeld
worden en op de website worden geplaatst.
Aan het eind van de vragenlijst mochten de leerlingen de school beoordelen voor de veiligheid en
het welbevinden. Deze gegevens willen wij vast
met u delen.
Ik voel me veilig op school; ik geef de school
voor veiligheid het cijfer:
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Ik heb het naar mijn zin op school; ik geeft de
school het cijfer;

Vertrouwenspersoon & anti-pestcoördinator
Voor de leerlingen zijn juf Arja en meester Hans
de vertrouwenspersonen & anti-pestcoördinator.
Zij zijn het aanspreekpunt voor de leerlingen voor
vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen
met betrekking tot schoolse zaken. De eerste
contactpersoon voor de leerlingen is altijd de
groepsleerkracht. Echter wanneer ze dat niet
durven of de indruk hebben dat de leerkracht het
niet begrijpt, dan kunnen ze met de vertrouwenspersoon in gesprek. De vertrouwenspersoon
garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft ook
meldplicht wanneer er strafbare feiten aan het
licht komen.
Afgelopen week hebben juf Arja en meester Hans
een intensieve training gevolgd voor deze belangrijke functie.
Onderzoek stagaires
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Als team zijn we erg dankbaar voor deze feedback van de leerlingen.
AVG
In het Ouderportaal kunt u aangeven hoe de
school om moet gaan met beeldmateriaal van uw
kind. Recent hebben wij geconstateerd dat de
meeste ouders van de leerlingen van groep 1 en 2
dit nog niet gedaan hebben. De school is verplicht
de wensen van de ouders in beeld te hebben.
Wilt u uw wensen met betrekking tot het gebruik
van beeldmateriaal van uw kind voor de kerstvakantie aangeven in het Ouderportaal.
U kunt dit aangeven bij het onderdeel “mijn privacy”. Vervolgens ziet u onder aan de pagina bij
kopje formulier: “Toestemmingsformulier gebruik
beeldmateriaal AVG”. Met dit formulier maakt u
uw wensen kenbaar.

Onze stagiaires Emmy en Marije hebben afgelopen weken een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek was gericht op leerlingen, ouders (uit groep
4 en 6/7) en het team. De ouders hebben hiervoor een enquête ingevuld over de beginleeftijd
om te starten met Engels in het basisonderwijs.
Uit de enquête is naar voren gekomen dat er,
vanuit het perspectief van ouders, behoefte is
naar Engels vanaf de onderbouw. De bevindingen
zijn door Emmy en Marije verwerkt en gepresenteerd aan het team. Door het uitvoeren van het
onderzoek hebben zij vaardigheden geleerd die
zij kunnen toepassen in de grotere onderzoeken
die zij in de toekomst nog zullen uitvoeren. Namens Emmy en Marijke hartelijke dank voor uw
deelname!

agenda

Do. 3 dec.
Vr. 4 dec.

Noot van de directie: Wij zijn dankbaar dat Emmy en
Marije dit onderzoek hebben uitgevoerd en nemen de
bevinden mee in de bespreking van het nieuwe
jaarplan.

Ma. 7 dec.
Do. 17 dec.
Vr. 18 dec.
Ma. 21 dec.
t/m vr. 1 jan.

Leerlingen groep 1 en 2 vrij
Sinterklaasfeest
leerlingen zijn 12:00 uur uit
MR vergadering 19:00 uur
Kerstfeest groep 1 t/m 8
Leerlingen zijn 12:00 uur uit
Kerstvakantie

Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, Stefan van Ee

