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Inhoudsopgave – Agenda - Lied
Voorwoord – CITO- Adviesgesprekken
gr. 8 – Welkom Onderwijsassistent
Corina Bastiaan – Afscheid Olaf
Witteveen – Themahuisje bij de
kleuters
OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN Yvonne den Boer met prepensioen –
Stopzetten Codenzvakleerkracht
Bewegen - Rapport – Rouw- en
Verliesweek – Kanjertraining –
Schoonmaak - Voorjaarsvakantie
Ouderbrief Kind op maandag –
Vertelrooster
Ouderavond Kanjertraining –
Opbrengst Kerstcollecte –
Verjaardagen februari – Welkom in
januari/februari

01-02
03-02
08-02
13-02
14-02
15-02
17-02
20 t/m
24-02
27-02
28-02
02-03
01-03
03-03

9 uur Oudercommissie
Rapport mee
Juffenfeest gr. 1 en 2 (datum gr. 3
t/m 5a volgt nog)
Schoolbezoek voorzitter College
van Bestuur a.i. Durk de Boer
20 uur MR
Verjaardagsfeest gr. 5b t/m 8
Studiedag team – Kanjertraining
Kinderen vrij
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Schoonmaakavond (info volgt nog)
Schoonmaakavond
9 uur Oudercommissie
Flits 7

27-03

19.30 uur Ouderavond
Kanjertraining

16 t/m
19-05

Avondvierdaagse 2017
(Dus niet 09 t/m 12-05)

Ben je bang of heel alleen,
Moet je huilen in de nacht
Is er niemand om je heen
Die je troost en met je lacht
Kijk naar boven, zeg het maar,
Iemand luistert, echt waar!
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Beste ouders/verzorgers,
Na de drukke decembermaand kunnen we ons nu weer volledig storten op het onderwijs. In de vorige
Flits stond al het een en ander vermeld over de CITO-toetsen die deze maand worden afgenomen.
N.a.v. deze toetsen en onze eigen observaties en metingen gaan we analyses maken en weer nieuwe
plannen maken voor de komende periode. Het gaat dan om plannen op kind-, groeps- en schoolniveau.
Adviesgesprekken groep 8 – voortgezet onderwijs
Voor de voorjaarsvakantie vinden er met de ouders van de leerlingen uit groep 8 adviesgesprekken plaats
omtrent de plaatsing van de kinderen in het juiste traject van het voortgezet onderwijs.
Zoals bekend is het advies van de basisschool bindend. Mocht later blijken dat de CITO-Eindtoets (eind
april) hoger uitvalt dan het advies, dan kan er een heroverweging van het advies volgen.
De leerkrachten van groep 8 voeren de gesprekken, maar het advies wordt voorbereid in overleg met
intern begeleider Sonja, de vorige leerkracht Elise, de leerkrachten Esther en Frank en met mij.
Naast de resultaten wordt ook gekeken naar de Zijnskenmerken van een kind, zoals Zelfstandigheid,
Inzet/tempo, Concentratie, Reflectie/Zelfbeeld, Huiswerkattitude en Interesse.
Welkom Onderwijsassistent Corina Bastiaan!
In onze begroting stond gelukkig al tijdig opgenomen om een
onderwijsassistent voor 3 ochtenden te benoemen. Vanwege de leerlingengroei
afgelopen schooljaar kunnen we wat extra formatie voor de groepen inzetten.
Een grote wens van ons is nu vervuld. Met Corina krijgen we de gelegenheid
om Passend Onderwijs nog beter vorm te geven. Corina zal kinderen
individueel, subgroepjes en hele groepen ondersteunen.
Ze is afgelopen maandag al enthousiast begonnen!
Afscheid Olaf Witteveen
We hebben deze maand afscheid genomen van Olaf. Hij is gestopt
met de PABO-opleiding en gaat zich oriënteren op nieuwe wegen
in z’n leven. Olaf, bedankt voor je inzet bij ons en veel succes en
zegen gewenst in je verdere leven! Olaf blijft verbonden als
onderwijsassistent aan de Tamarisk.

Themahuisje bij de kleuters!
Ouders hebben bij de kleuters een prachtig themahuisje
gerealiseerd. Iedereen die op welke manier dan ook heeft
meegewerkt, superbedankt!!
OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN
Mocht u een zoon of dochter hebben die voor de zomervakantie 2018 (!!) 4 jaar wordt, dan kunt u uw
kind alvast aanmelden. Voor onze planning voor volgend schooljaar is het erg belangrijk om een
inschatting van de instroom te kunnen maken. Het kan dus zijn dat uw kind nu nog maar 2 jaar is, maar
wel voor de zomervakantie 2018 4 jaar wordt.
Mocht u iemand kennen voor wie het een kind betreft dat voor ’t eerst naar de basisschool gaat volgend
schooljaar, wilt u dan deze informatie ook doorgeven? Oriënterende ouders kunnen natuurlijk eerst een
afspraak met mij maken voor een rondleiding en meer informatie!
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Yvonne den Boer (Chr. Huijgens)met prepensioen
Yvonne heeft in onze stichting de Christiaan Huijgens-school voor hoogbegaafde kinderen opgezet en hier
jarenlang leiding aan gegeven. Ze is ook nog verbonden geweest aan onze school als intern begeleider.
Ze heeft besloten om per 1 februari te gaan genieten van haar prepensioen. Vanaf deze plaats willen we
haar hartelijk bedanken voor haar inzet en deskundigheid!
Stopzetten vakleerkracht Bewegen binnen Codenz
U bent al geïnformeerd over het stopzetten van de vakleerkracht Bewegingsonderwijs binnen Codenz.
Het is uiteraard heel jammer dat het zo gelopen is, maar vanuit de Codenz-organisatie kon het helaas niet
anders. Er wordt nu geïnventariseerd waar er nog problemen zijn en hoe die op te lossen. We bedanken
Meike Kleinpaste voor haar bijdrage bij ons.
We houden u op de hoogte hoe de lessen worden ingevuld.
Rapport
Volgende week vrijdag 3 februari krijgt uw kind het rapport mee, waarin u een weergave vindt van de
ontwikkeling van uw kind de afgelopen periode.
Rouw en Verlies-week
Vorige week zijn we in alle klassen bezig geweest met het thema Rouw en Verlies. Binnenkort krijgt u van
onze werkgroep een verslag van deze week toegezonden. Het is wel gebleken dat het heel zinvol is om dit
thema bespreekbaar te maken met kinderen.
Kanjertraining – team (17-02) en ouders (27-03)!
Onze school gebruikt voor de sociaal emotionele ontwikkeling
van de kinderen de Kanjertraining.
Bij de certificering voor de Kanjertraining hoort een regelmatige
update en scholing voor leerkrachten. Daar gaan we met het
team op 17 februari mee aan de slag. Heel belangrijk is ook de
betrokkenheid van ouders. U wordt tijdens de ouderavond op
27 maart uitgebreid geïnformeerd over de werkwijze van de
Kanjertraining. Dan bent u op de hoogte hoe we daar in de
school vorm aan geven. Het blijkt vaak dat ouders thuis ook
veel kunnen hebben aan de principes van de Kanjertraining.
Kortom, houd 27 maart vrij in de agenda!
Schoonmaak school (28-02 en 02-03)
Op dinsdagavond 28 februari en donderdagavond 2 maart worden er 2 schoonmaakavonden
georganiseerd. U krijgt hier later meer informatie over.
We hebben bewust 2 avonden gepland zodat van ieder gezin er wel een ouder kan helpen op 1 van de
avonden. Het is supergezellig, de school blijft netjes en vele handen maken………….!
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 -02
Eind februari kunnen we genieten van een weekje vakantie. Of het voorjaar dan al doorbreekt, is maar de
vraag. Of zouden we misschien toch nog op de schaats kunnen…? We waren er al zo dichtbij deze week!
Voor de kinderen begint de vakantie dus al op vrijdag 17 februari i.v.m. de studiedag van het team.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Evert Morren
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Ouderbrief Kind op maandag
Beste ouders/verzorgers,
Al eeuwenlang bidden mensen het Onze Vader. ‘Uw koninkrijk kome…’ bidden ze dan.
Maar wat bedoelen ze daar eigenlijk precies mee? Hoe zou dat koninkrijk eruit zien?
Hoe ziet de wereld eruit als God onder de mensen woont? Daar laat Jezus iets van
zien in de verhalen van deze weken. Hij vertelt hoe het leven kan zijn als mensen
geloven in recht en gerechtigheid, als ze liefde hebben voor elkaar en de wereld om
hen heen. Als dat gedaan wordt, gebeuren er wonderen. In de verhalen worden zieke
mensen beter, wie niet meetelde staat ineens vooraan. Zou het zo gaan in het
koninkrijk van God?
De Bijbelverhalen vertellen dingen waar je blij van wordt, waar je hoop van krijgt.
Maar soms worden er ook lastige vragen gesteld. Kun je je vijanden liefhebben? Maar
hoe moet dat dan? En moet je je eigenlijk altijd aan de regels houden, of zijn er soms dingen die
belangrijker zijn dan regels en wetten? Daar gaan we met de kinderen over in gesprek.
Nadat we met kerst gevierd hebben dat Jezus geboren werd, komen we in deze periode meer te weten
over wie Jezus nu precies was. Dat komt je nog het best te weten door te kijken naar wat hij doet. Overal
waar hij komt, laat hij een spoor van geluk na. Van gezondheid, liefde en eerlijkheid. ‘Jezus laat het zien’
is dan ook het thema van deze weken. En het mooie is: Hij is niet de enige die het kan laten zien. Daar
kan iedereen aan meedoen!
Met vriendelijke groet,
Erik Idema
Hoofdredacteur van Kind op Maandag

Vertelrooster
Week 5: 30 januari t/m 3 februari 2017
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26
Week 6: 6 t/m 10 februari 2017
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19
Week 7: 13 t/m 17 februari 2017
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10
Week 8/9: 20 februari t/m 3 maart 2017
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15

De

5

6
Om alvast in de agenda te zetten:
Maandagavond 27 maart 2017 (19.30-21.30 uur); Ouderavond over de

Opbrengst collecte bij de Kerstviering - € 223,04 Bedankt!!
Het geld komt geheel ten goede aan ons zendingsproject –
Het Kindertehuis in Bolivia

2
5
11
14
15
16
18
21

VERJAARDAGEN FEBRUARI
Groep
Jarno Reijm (2005)
8
Elyne Weening (2005)
8
Lotte Bezemer (2011)
2
Milan Ottenkamp (2011)
2
Milan Nagelhout (2009)
4b
Joris ter Wijlen (2011)
2
Olivia Esselink (2012)
1
Kuba Patrzalek (2010)
3
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Gr. 1
Niek de Haas
Fien van Dopperen
Samuel Alutte
Siem van Wijngaarden
Roan Koster

Kanjertraining

