nieuwsbrief januari
Ik wens jou
Ik wens jou een dak boven je hoofd.
Dat je huis een thuis mag zijn,
je tafel vol met brood.
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht.
Dat de liefde van je leven op je wacht.
Ik wens jou genoeg om door te gaan.
Dat je rijkdom vindt
door ook van weinig te bestaan.
Ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen,
tot aan het eind.
Ik wens jou vrede toe om wie je bent.
Dat je lacht en huilt
met alle mensen die je kent.
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft.
In elk van de seizoenen dat je leeft.
Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou,
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou.
Ik bescherm je voor de wind
en vindt voor jou een schuilplaats.
In de nacht maak Ik een vuur,
want dan word jij niet bang.
In het donker loop Ik naast je,
als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen,
heel je leven lang.
Ik wens jou van Trinity

Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
januari. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden
op onze website en in het Ouderportaal.
In deze nieuwsbrief:
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Terugblik en bedankjes
Pilot continurooster
Cito toetsen
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- Luizencontrole
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- Machtigingen
- Muziekhuis Oudewater
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- Speeltoestel kleuterplein
- Staking
- Tevredenheidspeiling leerlingen
- Vertelrooster
- Vandalisme
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Terugblik en bedankjes
Vanaf deze plaats willen wij de ouders die meegeholpen hebben met het versieren van de
school en het aanschaffen
van de kerstboeken heel
erg bedanken. De school
zag er in de decembermaand prachtig, feestelijk

en gezellig uit. Hartelijk dank voor jullie inzet!

pauze.

We kunnen terugzien op fijne kerstfeestvieringen.
Met elkaar mochten we horen dat de Here Jezus
voor ons op aarde kwam.

Tijdens de lesdag lukt het de leerkracht de werkzaamheden buiten de lestijden goed in te delen.

Pilot continurooster
Tussen de zomervakantie en de kerstvakantie is
er op de dinsdag een pilot gedaan betreft andere
schooltijden. Op de dinsdag zijn we gestart op
8:30 uur en konden de leerlingen om 14:30 uur
naar huis. Tussen de middag bleven de leerlingen
op school en werd er onder begeleiding van de
leerkrachten in de groep gegeten. Met behulp
van de van te voren opgestelde criteria willen wij
de pilot evalueren. Dit doen we door middel van
een intekenlijst in het Ouderportaal. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Wanneer de evaluatie van
de ouders en de leerkrachten positief is, zullen de
schooltijden vanaf volgend schooljaar aangepast
worden.

Ik ben tevreden over de wijze waarop ik nu mijn
werkzaamheden buiten de lestijden moet indelen.
Tijdens de lesdag heeft de leerkracht voldoende tijd
om de geplande lesstof te behandelen.
Ik ben tevreden over de tijd die ik heb om de geplande lesstof te behandelen.
Tijdens de schooldag verlopen de pauzes en de wisselingen ordelijk en rustig.
Ik ervaar dat de pauzes en de wisselingen ordelijk
en rustig verlopen.
Wanneer de andere groepen pauze hebben, ondervindt de leerkracht daar geen hinder van.
Ik ondervind geen hinder van de pauzes van de andere groepen wanneer ik aan het lesgeven ben.

Indicatoren en criteria kinderen
De kinderen hebben voldoende tijd om te eten
en te drinken.

Voorkeur schooltijden:
Optie 1:

Mijn kind heeft voldoende tijd in de pauze om
te eten en te drinken.

Continurooster: 8:30 uur – 14:30 uur. De leerlingen eten allemaal op school.

De kinderen komen in de pauze voldoende tot
rust / ontspanning.

Optie 2:

Mijn kind komt in de pauze voldoende tot rust
/ ontspanning.
Voor de kinderen is er voldoende toezicht tijdens de pauze.
Mijn kind is tevreden over de wijze waarop het
toezicht in de pauze is geregeld.

Indicatoren en criteria leerkrachten
Tijdens de lesdag krijgt de leerkracht voldoende
rust in de pauze.
Tijdens mijn lesdag krijg ik voldoende rust in de

Traditioneel: 8:30 uur – 15:00 uur met tussen de
middag een uur pauze van 12:00 uur – 13:00 uur.
De leerlingen kunnen thuis gaan eten of gebruik
maken van het overblijven.
In overleg met de MR is besloten dat we volgend
schooljaar sowieso een kwartier eerder starten.
Afhankelijk van de uitslag van de enquête zijn we
om 14:30 uur of 15:00 uur uit. Behalve op de
woensdag dan zijn we om 12:30 uur uit. Op
woensdag wordt de lesdag een kwartier langer
dan we gewend zijn. Dit extra kwartiertje is nodig,
omdat we de afgelopen twee schooljaren feitelijk
te weinig lesuren hebben gedraaid. De meeste
scholen in Nederland hebben vanaf groep 4 26
lesuren in een schoolweek, onze school heeft 25

uur en 45 minuten in een lesweek. Hierdoor
draait de bovenbouw op jaarbasis ongeveer 10
lesuren te weinig. Dit kunnen wij oplossen door
wekelijks een kwartier extra naar school te gaan
of de meivakantie 2 dagen in te korten. Wij hebben gekozen voor het eerste.
De uitslag van de enquête wordt tijdens de eerstvolgende MR-vergadering besproken. De MR zal u
informeren over de uitslag.

Cito toetsen
In groep 3 t/m 8 worden in de maand januari de
Cito-toetsen afgenomen. Met deze methodeonafhankelijke toetsen volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat gebeurt 2x per jaar.
In juni is de 2e periode.
De volgende toetsen worden afgenomen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
Bij het eerste rapport krijgt u een overzicht van
de ontwikkelingsgrafieken van de Cito-toetsen.

mededelingen
IB
Juf Manuelle hoopt na de voorjaarsvakantie haar
IB-werkzaamheden weer op te pakken. Tot die
tijd vervangt juf Arianne haar.
Luizencontrole
Woensdag 8 januari zijn de
leerlingen gecontroleerd
op hoofdluis. Er zijn geen
hoofdluizen geconstateerd! Dit betekent dat de
school luisvrij is.
Moeders die hebben gecontroleerd: Heel erg bedankt voor jullie inzet.
Thema-avond SC en MR
Beste ouders, verzorgers,

Op D.V. dinsdagavond 21 januari is er een themaavond op school. Het thema van deze avond is:
"Mag ik FF geld?"
Deze vraag komt bij alle ouders thuis vast wel
eens voorbij. En is het niet nu dan straks als de
kinderen groter zijn! Financieel moeten kinderen
ook worden opgevoed en dat valt niet altijd mee.
Uit onderzoek blijkt dat als kinderen niet al heel
jong wordt geleerd goed met geld om te gaan, ze
later sneller financieel in de problemen kunnen
komen. Samen met het NIBUD is deze themabijeenkomst ontwikkeld. Ouders en leerkrachten
krijgen cijfers, tips en
informatie hoe basisschoolkinderen om
kunnen leren gaan
met geld. Zaken die
hierbij aan de orde
komen zijn natuurlijk
zakgeld en sparen. Op een interactieve en speelse
wijze komen deze en nog andere financiële zaken
aan de orde.
Kortom: een boeiende avond! We hopen u te
ontmoeten. De avond start om 19:30 uur. De
school is 19:15 uur open.
De School Commissie en de Medezeggenschapsraad
Machtigingen
Maandag 13 of dinsdag 14 januari zullen de TSO
gelden worden geïncasseerd. Dit geldt alleen voor
de ouders die hebben aangegeven de TSO gelden
in twee termijnen te willen betalen.
Eind januari wordt de vrijwillige ouderbijdrage geincasseerd. Dit geldt alleen voor de ouders die de
school hiervoor gemachtigd hebben.
Muziekhuis Oudewater
Muziekhuis Oudewater verzorgt komende drie
weken op woensdag de muzieklessen. De muziekstijl harmonie zal worden behandeld.

Ontdeklab

Staking

Samen met twee andere scholen van TriVia ontwikkelt de school een ontdeklab. Na de kerstvakantie zullen groep 5 t/m 8 een aantal lessen uitproberen. In het Kontact regio Alblasserwaard
heeft recent een artikel gestaan over het op te
zetten ontdeklab. Van harte bij u aanbevolen.
https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard
/218876/kritisch-leren-denken-in-het-ontdeklab-

Waarschijnlijk is er op donderdag 30 en vrijdag 31
januari een staking voor het primair onderwijs.
Elke leerkracht heeft het recht om te staken. Het
is nog onduidelijk welke leerkracht komende staking gebruik wil maken van dit recht. Wanneer dit
duidelijk is, wordt u daar over geïnformeerd.

Schoolschoonmaak
Woensdag 29 januari
staat de schoolschoonmaak gepland. Hierbij
kunnen wij uw hulp goed
gebruiken. Met behulp
van een intekenlijst kunt u aangeven of we op uw
hulp kunnen rekenen. Dit kan ’s morgens of ’s
middags.
Speeltoestel kleuterplein.
Het speeltoestel op het kleuterplein is zo intensief gebruikt dat het niet meer goed functioneert.
Het speeltoestel zal in maart vervangen worden.
We maken gelijk van de gelegenheid gebruik het
kleuterplein iets anders in te richten.

Tevredenheidspeiling Leerlingen
Deze maand wordt bij de leerlingen van groep 5
t/m 8 de tevredenheidspeiling afgenomen. De
uitslag zullen we met u delen.
Vertelrooster
Het nieuwe vertelrooster vindt u in de boekenkast van het Ouderportaal.
Vandalisme
Wij zijn trots op ons gebouw, het plein en de
nieuw aangelegde tuin. Met elkaar proberen we
dit netjes te houden. Jammer genoeg is in de
kerstvakantie de vernieuwde dakgoot vernield.
Dit is vermoedelijk gebeurd door illegaal knalvuurwerk. Naast de kosten geeft dit onnodig veel
werk. Iedereen, ook oud-leerlingen, zijn na
schooltijd op het schoolplein welkom. Dit willen
wij graag zo houden. Echter wanneer er expres
dingen worden vernield, doen wij altijd aangifte
bij de politie.

Agenda
Woensdag 15 januari
Vrijdag 17 januari
Week 4 en 5
Dinsdag 21 januari
Woensdag 22 januari
Woensdag 29 januari

Donderdag 6 februari

Muziekhuis Oudewater, ouders op de koffie groep 1 en 2
Juf Jiska jarig
Cito toetsen groep 3 t/m 8
Thema-avond MR en SC: Mag ik FF geld?
Nationale voorleesdag, muziekhuis Oudewater, ouders
op de koffie groep 3
Muziekhuis Oudewater, ouders op de koffie groep 4,
schoolschoolmaakmorgen/middag
Studiedag, alle leerlingen vrij
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

