NIEUWSBRIEF
Maart 2021
Interessante
informatie:
week 1 t/m 5 maart
Techniekweek
woensdag 3 maart
Medezeggenschapsraad
woensdag 10 maart
Biddagviering
maandag 22 maart
Ouderraadsvergadering
vrijdag 26 maart
Studiedag TEAM
Alle leerlingen zijn VRIJ
maandag 29 maart
Verkeersexamen gr.7
(alleen theorie!)
Opbrengst Goede
doelen 2020-2021
8 februari
15 februari

€ 33,00
€ 20,20

TOTAAL

€ 559,50

Biddagviering
Op woensdag 10 maart is het biddag. Normaal gesproken zouden we
een biddagviering met de kinderen hebben in de hal. Dat kan nu niet
en daarom maken we voor alle groepen een programma voor in de
groep. Het bijbelverhaal wordt deze morgen digitaal verzorgd door
dominee Kollenstaart.
Welkom Mohammad & Jan
Sinds begin februari is Mohammad Quasem leerling van onze school.
Mohammad komt uit Syrië en zit in groep 5/6. We heten hem hartelijk
welkom op onze school en hopen dat hij snel zijn plekje zal vinden in
zijn nieuwe groep. Datzelfde zeggen we tegen Jan Vink. Jan is met
zijn ouders en zus aan de B even komen wonen en zit in groep 3. Jan
komt uit Rotterdam, dat is een stuk dichterbij, maar ook voor hem is
dat best een fikse overgang.
Toetsperiode
In de eerste drie weken van maart worden de methode onafhankelijke
toetsen van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en
woordenschat afgenomen in de groepen 3 t/m 8. We nemen daar
bewust drie weken voor, zodat we de toetsen ook enigszins kunnen
spreiden.
Studiedag Team
De studiedag van het team van 19 februari is verschoven naar een
latere datum. Dit is vrijdag 26 maart geworden. Op die dag buigen
de leerkrachten zich over de leerlingenresultaten en hebben alle
leerlingen vrij!

Wonderlijk gemaakt
In maart gaan we weer beginnen met het lesprogramma Wonderlijk Gemaakt. Daar willen
we u graag over informeren, zodat u uw kind(eren) thuis kunt begeleiden bij deze lessen.
Hiervoor is op school een speciale informatiebrochure beschikbaar voor ouders.
Wat willen we bereiken met seksuele vorming?
God heeft Zijn schepping en daarmee ook de mens in ontwikkeling geschapen. De seksuele
ontwikkeling is daar een onderdeel van. Wat betreft seksualiteit willen we allereerst dat
kinderen hun eigen seksualiteit leren (her)kennen als scheppingsgave. Daarna ook dat ze
zelfstandig goede keuzes kunnen maken en met verwondering, vertrouwen en weerbaarheid
een plaats in de huidige maatschappij innemen.
Naast zelfstandigheid willen we dat kinderen God leren kennen en leren leven volgens Zijn
leefregels in de huidige maatschappelijke context. Dat ze zich Gods waarden en normen
rondom seksualiteit, huwelijk en gezin eigen maken.
We zien graag dat ze de gebrokenheid erkennen die er is rondom seksualiteit en relaties.
Toch hopen we dat ze relaties van liefde en trouw met vrienden en later eventueel met een
levenspartner kunnen opbouwen.
(Deze tekst is overgenomen uit bovengenoemde brochure. In de eerste weken van maart
ontvangen alle ouders een actuele brochure).

Vragenlijst Thuisonderwijs – Resultaten

We zijn blij met alle ingevulde vragenlijsten. Ook de ruime positieve respons stemt ons
tevreden. Dank u wel daarvoor! Er is door meerdere ouders gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om opmerkingen te maken. Daar denken we over na en nemen die mee naar
een volgende keer. Wel willen we opmerken dat de werkwijze per groep verschilt en dat dit in
alle gevallen een doordachte keuze betreft.

Oudergesprekken
Om naast het rapport ook toetsgegevens op tafel te hebben, hebben we deze gesprekken naar
de week van 22 – 26 maart verplaatst. De leerkrachten nemen in die week telefonisch of
digitaal contact met u op om over uw kind in gesprek te gaan. Voor groep 8 gelden deze
gesprekken niet, omdat de schoolkeuzegesprekken al eerder in februari zijn gehouden.

