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Inhoudsopgave – Agenda - Lied
Voorwoord – Cindy Hoogbegaafdheids
coördinator – Ontwikkelingen Codenz
en Formatie/Groepsindeling – Thema
REIZEN - Ouders bedankt Schoolreizen/Survival – Afscheidsfeest
Christine
Ouderbrief Kind op maandag
Bijbelrooster
Verjaardagen juni – Welkom op school
Column Centrum voor Jeugd en Gezin

05-06
06-06
07-06
11-06
12-06
17-06
18-06
28-06
06-07

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wordt uw zoon of dochter voor 1 juli
2019 4 jaar? Dan kunt u hem of haar
alvast aanmelden. Dan kunnen wij de
komende maanden bezig om een planning
te maken voor volgend schooljaar. Wilt u
het ook doorgeven aan ouders waarvan
hun oudste kind 4 jaar wordt?

Ik ben dapper dapper dapper,
net als David
En niet bang bang bang om door
te gaan,
Ik ben dapper dapper dapper net
als David,
Samen met mijn God
Samen met mijn God
Kan ik elke reus verslaan!

Gebedsgroep 14.00 uur
Viering verjaardagen gr. 1
en 2
Oudercommissie
Gr. 6 – Finale Verkeersquiz
Meerpaal
Studiedag – kinderen vrij
MR-vergadering
Vaderdag
Luizencontrole
Schoolreizen gr. 1 t/m 6
Survivaldag gr. 7/8
Afscheidsfeest Christine
i.v.m. pensionering
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Beste ouders/verzorgers,
Het lijkt er op dat de zomer al helemaal is begonnen. Hoge temperaturen, veel
zon en de onvermijdelijke onweers- en regenbuien daarbij. Voor de
Avondvierdaagse-organisatie van deze week steeds lastige lastminutebeslissingen. Hopelijk kan de intocht gewoon doorgang vinden…
Cindy – Hoogbegaafdheidscoördinator
Binnen onze Stichting Codenz zijn de afgelopen 2 jaar
Hoogbegaafdheidscoördinatoren opgeleid, zodat op iedere school
expertise is op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.
Cindy heeft de opleiding ook gevolgd en haar certificaat behaald.
Gefeliciteerd!
Er is een beleidsplan opgesteld en van daaruit gaan we volgend
schooljaar aan de slag. In groep 1, 2 en 3 krijgt al een groepje o.l.v.
Marlies van Eijk wekelijks een speciaal aanbod en een aantal kinderen
van de groepen 3 t/m 8 hebben wekelijks een apart moment (o.l.v. mij)
om met Levelwerk bezig te zijn. We willen het aanbod voor deze kinderen verbeteren en als team meer
deskundigheid krijgen om goed te kunnen signaleren en meer tegemoet te komen aan hun
onderwijsbehoefte.
Ontwikkeling Codenz en Formatie/Groepsindeling volgend schooljaar
Het zal wat meer tijd vragen om tot een goede afwikkeling te komen voor de Formatie/Groepsindeling
voor volgend schooljaar.
Er zijn allerlei ontwikkelingen die te maken hebben met de inzet rondom Passend Onderwijs. Daar zijn
nog bij gekomen de keuzes voor de extra middelen die Arie Slob ter beschikking heeft gesteld.
We zullen hierover ook met de MR spreken. Het kan dus nog even duren voor er witte rook is.
Zodra we meer duidelijkheid hebben, dan informeren we u natuurlijk z.s.m.
Thema Deep Level Learning: REIZEN
We zijn al weer een aantal weken bezig met het thema REIZEN. Het past mooi in deze periode voor de
zomervakantie waarin velen weer op reis gaan. Kom gewoon eens kijken op de poster die in de klas
hangt en waarop heel veel te zien en te ontdekken valt over
REIZEN. Kinderen kunnen u vertellen waar ze mee bezig zijn.
Ouders bedankt
Er waren weer diverse activiteiten waar ouders bij betrokken
waren. Zo is er nieuw zand in de zandbak geschept en hebben
velen een bijdrage geleverd aan de Avondvierdaagse. In het
bijzonder complimenten voor de organisatie aan Natascha van
Gaalen en Vera Frenk. Iedereen edankt!
Schoolreizen gr. 1 t/m 6 - Survivaldag gr. 7/8 / 28 juni
Over deze activiteiten wordt u nog apart geïnformeerd.
Een mooie junimaand toegewenst!
Met vriendelijke groet, namens de collega’s,
Evert Morren
Op vrijdag 6 juli organiseren we het afscheidsfeest voor juf Christine van Tilburg. Zij gaat na de
zomervakantie met pensioen. Natuurlijk informeren we u hierover later nog meer.
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Beste ouders/verzorgers,
Deze periode lezen we verhalen over koning David. Het thema dat we bij deze
verhalen verkennen is: Altijd hetzelfde liedje?
Het is vaak hetzelfde liedje in de wereld. Koningen die machtig willen zijn,
onderdanen die gehoorzaam zijn en bang. Het is het liedje dat gezongen werd in de
tijd van de bijbel, maar ook in de wereld van vandaag. Het gebeurt in Syrië, in
Rusland, in Noord-Korea. Is het dan echt altijd hetzelfde liedje? In de bijbelverhalen
laat God een ander liedje horen. Het wordt een gezongen door een jongen met een
harp: David. Zijn liederen zijn een nieuw geluid in het paleis. Later, als David de reus
Goliat verslagen heeft, wordt hij toegezongen als een koning. De zittende koning Saul wordt jaloers en
bang; hij wil voorkomen dat David op zijn troon terecht komt. Is het dan toch weer hetzelfde liedje?
Na de verhalen over koning David staan twee weken in het teken van de Psalmen. Het zijn oude liederen
die al door David gezongen worden. En ook vandaag laten ze nog een hoopvol geluid horen. Het
schooljaar wordt afgesloten met twee verhalen die Jezus verteld heeft: over de barmhartige Samaritaan
en de verloren zoon. Het gaat over situaties die zich altijd weer voordoen. Over mensen die hulp nodig
hebben en mensen die ongelukkige keuzes maken. Toch hoeft het niet steeds hetzelfde liedje te zijn.
Jezus laat zien dat het anders kan.
Wij wensen u en de kinderen een goed einde van het schooljaar en een fijne zomer!
Met vriendelijke groet,
Erik Idema
Hoofdredacteur

Bijbelrooster
Week 22: 28 mei t/m 1 juni 2018
David wordt uitgekozen, 1 Samuël 16:1-13
David maakt muziek voor Saul, 1 Samuël 16:14-23
Week 23: 4 t/m 8 juni 2018
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-11
Het voorstel van David, 1 Samuël 17:12-37
David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:38-58
Week 24: 11 t/m 15 juni 2018
David moet vluchten, 1 Samuël 19:1-24
David spaart Sauls leven, 1 Samuël 24
David wordt koning, 2 Samuël 1:1-4 + 5:1-5
Week 25: 18 t/m 22 juni 2018
De dansende koning, 2 Samuël 6:1-23
David en Batseba, 2 Samuël 11:1-27
Het verhaal van Natan, 2 Samuël 12:1-9
Week 26: 25 t/m 29 juni 2018
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37

4

9
VERJAARDAGEN JUNI
JUNI
3
3
6
8
10
11
13
15
15
16
18
24
26
27

Bo de Groot (2005)
Joris Nagtegaal (2010)
Tara Eftekhari (2007)
Daniël Addico (2011)
Isa IJzerman (2008)
Wessel Buist (2007)
Thijs Rosier (2010)
Marouane Bouchkira (2012)
Jasper van Til (2006)
Xander van de Poel (2010)
Christopher Huisman (2010)
Justin Lenoir (2007)
Sean Klaasman (2009)
Daan Oudhof (2011)

Groep
8
4
7
3
6
6
4
1b/2b
8
5A
3
6
5A
3
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Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte

In onze nieuwsbrief deze keer onder andere aandacht voor de zomertijd, slapen, pesten en de Week van de
Teek.

Zomertijd
25 maart is de zomertijd weer begonnen.
Sommige kinderen hebben moeite met het overschakelen. Hoeveel slaap
heeft een schoolgaand kind eigenlijk nodig?
En hoe krijg je dat voor elkaar?
Lees meer

Pesten
In Nederland wordt 1 op de 5 kinderen gepest.
Wat kan je als ouder doen al je kind gepest wordt en wat als je kind zelf pest? Voor
iedereen die op wat voor manier dan ook met pesten te maken heeft.
Lees meer

Week van de Teek 16 t/m 22 april
Tal van organisatie besteden jaarlijks aandacht aan het risico van een
tekenbeet. Waar komen teken eigenlijk voor en hoe stappen ze over op
mensen? Hoe kan je jezelf en je kind controleren en hoe verwijder je dan
een teek.
Kijk eens naar het volgende filmpje Een teek? Pak 'm beet!

Het CJG, voor vragen over opvoeden & opgroeien
Dé plek waar je terecht kunt voor al jouw vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien.
Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders.
Of het nu gaat om vragen over alledaagse zaken rondom baby's, peuters, schoolgaande kinderen óf over
zwaardere onderwerpen zoals moeilijk gedrag of (digitaal) pesten.
Waar je ook mee zit, het deskundig panel van het CJG helpt je op weg.
Het CJG Dronten is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Kijk voor meer informatie over het CJG op onze website.

