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Inhoudsopgave – Agenda - Lied
Voorwoord –
Personalia/Groepsbezetting:
Bastiaan, Peggy en Willemieke;
Groepsbezetting 5/6a, 6b/7a en 7b/8.
Oudertevredenheidsenquête –
Deep Level Learning Omniversum
Kanjertraining update - afspraken
Kind op Maandag – Ouderbrief
Bijbelrooster
NL DOET - Verjaardagen februari –
Welkom nieuwe leerlingen
Column Centrum voor Jeugd en Gezin

04-02
06-02
08-02
11-02
13-02
15-02
18 t/m
22-02
25-02
01-03

Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan
Is het of de nacht mij noemt de naam
van een machtig God.
Deze God die aard en hemel schiep
is dezelfde God die mij eens riep
uit zijn duister tot zijn heerlijk licht
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag!
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Groep 5/6a, 6b/7a en 7b/8
hele week bij elkaar
Oudercommissie
Rapport 1
Spreekuur 5/6a
Einde LIO-stage Bastiaan
Den Bakker
Kindercollege
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Flits 6
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Beste ouders/verzorgers,
Het nieuwe jaar is al weer een maand oud. Traditiegetrouw is het de maand van de tussentoetsen. Na
een half jaar onderwijs kijken we samen naar de ontwikkeling van uw kind, van de groep en van de
school. De resultaten analyseren we en van daaruit ondernemen we nieuwe acties voor de komende
periode. Onze scholing van afgelopen dinsdag was hier ook op gericht.
Volgende week gaat ook het eerste rapport mee, zodat u een indruk krijgt hoe uw kind zich ontwikkelt.
In groep 8 hebben de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs al plaatsgevonden.
Personalia – Groepsbezetting
De LIO-periode van Bastiaan den Bakker zit er bijna op. Bedankt voor je inzet bij ons en succes met
alles wat je verder gaat ondernemen. Bastiaan wil o.a. aan de studie gaan.
Fijn dat Peggy Pit in groep 1 van maandag t/m woensdag tot 1 maart voor de groep kan blijven. Vanaf 1
maart tot de zomervakantie komt Willemieke Wakker. Alvast welkom!
Vanaf maandag – groepen 5/6a, 6b/7a en 7b/8 hele week bij elkaar
Van maandag t/m woensdag waren deze groepen apart, omdat Bastiaan als extra leerkracht kon worden
ingezet. Dat houdt dus nu op en zijn de groepen weer de hele week in dezelfde samenstelling. Maandag
gaat dit al in, zodat we er voor de voorjaarsvakantie weer helemaal aan gewend zijn.
Uitkomsten Oudertevredenheidslijst (zie bijlage)
U bent in het najaar in de gelegenheid geweest om de ouderenquête in te vullen.
Daarin kon u als ouders op een aantal aspecten aangeven hoe tevreden u wel of
niet bent. In de bijlage vindt u de volledige verwerking van de enquête. Alle
ouders die hebben meegedaan, bedankt!
Deze lijst hebben we besproken met het team en de MR.
Een aantal opmerkingen:
1. Respons – 42 %
Helaas was de respons niet zo groot. Minder dan de helft van de ouders hebben de moeite
genomen om deze in te vullen (44 van de 106 verzonden uitnodigingen = 42 %). Dat percentage
is voldoende om conclusies te trekken, maar voor een nog betrouwbaarder beeld was het
natuurlijk beter geweest als de respons groter was.
2. Algemeen – positief!
Gelukkig hebt u bij vrijwel alle onderdelen een positief (groen) oordeel gegeven. Dat is goed om te
lezen! Dat geeft vertrouwen.
3. Pestgedrag - acties
Het enige onderdeel waar we in het ‘rood’ zitten en net niet de norm van 3 haalden (2,85), is het
onderdeel ‘Ik vind dat de leraren effectief optreden als kinderen gepest worden’. In de vraag
ervoor geeft u wel aan dat uw kind zich veilig voelt op school. We hebben dat als team natuurlijk
serieus genomen en daar verder over doorgesproken, ook met de ouder-MR-leden. Ons doel is
uiteraard dat we wel effectief willen optreden bij pestgedrag. We hebben al acties ondernomen om
daar nog effectiever mee om te gaan. Het is voor ons superbelangrijk om goed met u in gesprek te
zijn/te blijven en waar nodig te handelen om pestgedrag te voorkomen en waar nodig zo snel
mogelijk ongewenst gedrag (rood) om te zetten in goed gedrag (groen). Wil een kind dat niet dan
volgen er maatregelen. Zie ook het item van de Kanjertraining hieronder.
4. Geen continurooster
De meerderheid van de ouders geeft aan niet over te willen gaan op een continurooster.
Deep Level Learning – Het Omniversum
Kinderen en leerkrachten zijn heel enthousiast bezig met het thema het Omniversum.
Wat leren we geweldig veel over sterren en planeten. Wat kom je dan onder de
indruk van de grootheid van Gods schepping!
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Kanjertraining - update
We zijn het schooljaar gestart met een Kanjerweek waarin we met
elkaar de uitgangspunten goed hebben neergezet. Nu, halverwege het
jaar willen we de afspraken die we hierbij hebben gemaakt weer een
goede update geven.
We merken dat het in sommige groepen en bij sommige kinderen
nodig is om die lijnen goed te blijven neerzetten. Het is van groot
belang dat we dat samen met u doen. Er moet respect zijn van de
kinderen naar de leerkracht, naar u als ouders en naar andere
kinderen. Kinderen moeten weten dat de leerkracht en u als ouder
bepaalt wat er moet gebeuren. Als volwassenen weten we wat goed is
voor de kinderen en hebben de opdracht een prettige en veilig
omgeving te creëren.
Pestgedrag en respectloos gedrag horen hier uiteraard niet bij.
We willen graag allemaal te vertrouwen zijn. Soms lukt het niet en dan
heb je iemand nodig die vraagt naar je bedoeling, zodat je een keuze
krijgt om te stoppen met gedrag of niet. Dat geldt voor leerlingen,
maar net zo goed voor leerkrachten en ouders.
Als er iets gebeurt wat niet bij goed gedrag hoort, dan vragen we aan het kind;
Is het je bedoeling om dit te doen of niet?
Wil je aan de rode kant blijven of groen worden?
Het kind kan kiezen (zie poster – hangt in elke klas).
1. Stoppen met fout gedrag, dan kan het gewoon weer meedoen
(groen)
2. Niet stoppen met fout gedrag, dan tijdelijk uit de klas ( bij een
onderwijsassistent, intern begeleider of directeur). Ouders
worden geïnformeerd.
Mocht het gedrag zich gaan herhalen, dan volgt een gesprek met de
directeur.
Is de veiligheid in het geding, dan worden ouders gebeld om hun kind
op te halen.
Leerkrachten zullen u regelmatig informeren in hun klassenmail hoe
het in de groep gaat.
Laten we elkaar positief stimuleren, zodat we samen een prettig en
veilig klimaat creëren.

Een mooi februarimaand toegewenst!
Met vriendelijke groeten, namens het team,
Evert Morren
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Kind op maandag
Ouderbrief
Beste ouders/verzorgers,
Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe: dat het maar
weer mooi jaar mag worden! Het thema van Kind op Maandag is in deze weken:
‘Het beste!’ Dat kun je iemand toewensen, maar wat is eigenlijk het beste? We
lezen deze periode verhalen over Jezus. Hij liet in woord en daad zien wat je je kunt
voorstellen bij ‘het beste’. Verdrietige mensen worden getroost, zieke mensen
worden beter en wie niet ziek was gaat zich ook een beetje beter voelen. Dat is wat
er gebeurt als God de mensen opzoekt. Noem het gerust ‘het beste’.
We lezen de verhalen over Jezus uit het Evangelie van Johannes. Johannes schreef een bijzonder boek
over Jezus, met een veelzeggend begin. Dit Evangelie begint niet met een stal in Betlehem of met het
eerste optreden van Jezus, maar met een lied: ‘In het begin was het woord.’ Het lijkt alsof Johannes wil
zeggen: Het verhaal van Jezus begon eigenlijk al op de dag van de schepping. Toen God sprak en het licht
werd. Vanaf dat moment is het verhaal van zijn liefde voor mensen gaan leven.
We hopen dat de kinderen weer een jaar vol mooie, veelzeggende en inspirerende verhalen tegemoet
gaan!
Met vriendelijke groet,
Erik Idema
Hoofdredacteur van Kind op Maandag
Week 06 ■ 04/02 - 08/02
Kan ik jou helpen?
Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus
vraagt aan een zieke man bij het water van Betzata wat hij wil. En een grote
groep mensen heeft eten nodig na een lange dag. Wie kan deze mensen
helpen? En wat is daarvoor nodig? Jezus laat zien wat God voor mensen doet.
Week 07 ■ 11/02 - 15/02
Onveilig
Johannes 6: 16-21, 7: 1-17 en 8: 1-11
In de verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen naar veiligheid. De leerlingen van
Jezus komen in een storm op het meer terecht. Een vrouw wordt betrapt op overspel en bij Jezus
gebracht met de vraag of ze gestenigd moet worden. In beide situaties zorgt Jezus voor veiligheid. Maar
dat neemt niet weg dat ook hijzelf de onveiligheid kent: Tijdens het Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven
gevaar loopt.
Week 08/09 ■ 18/02 - 01/03
Kijk maar goed!
Johannes 9: 1-41
Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar, zou je zeggen. Maar eigenlijk begint het verhaal dan pas.
De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: Is dat echt die blinde man? Hoe kan het dan dat hij kan
zien? Omdat ze het niet kunnen begrijpen, kunnen ze het ook niet geloven. Wie is er eigenlijk blind in dit
verhaal?
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NL DOET 15 en 16 maart – Doet u ook mee…?
U hebt al een mail ontvangen over het plan om de groenstrook
naast het Cruijffcourt om te toveren in een aantrekkelijk groen
speelterrein waar ook educatieve elementen een plek krijgen.
We doen dit samen met de Brandaris, het Wilgerijs en proberen
ook de buurt er bij te betrekken.
Het Landschapsbeheer, IVN en Anno 2000 ondersteunen ons
hierbij. Ook de gemeente Dronten heeft medewerking toegezegd.
Bij NL DOET op 15 en 16 maart willen we een belangrijke aanzet
geven om het terrein te gaan aanpakken. Details over tijden,
organisatie en werkzaamheden volgen nog.
Dan zullen we ook een lijst ophangen voor opgave.
Houdt u vast wat ruimte vrij in uw agenda…?

VERJAARDAGEN FEBRUARI
Datum
5
14
15
15
16
18
18
19
19
21
27

Naam
Sven
Milan
Milan
Sargon
Joris
Olivia
Michelle
Efraïm
Roan
Kuba
Ilse

Groep
2
4
6B
1
4
3
1
1
2
5
1

Welkom in februari in groep 1:
Zente en Joas
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Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte

Nieuwe inspiratie
Heb je goede voornemens, wil je iets veranderen of verbeteren?
Of ben je eigenlijk wel tevreden over hoe het gaat - dat kan natuurlijk ook.
In elk geval ligt met de start van 2019 een nieuw jaar met nieuwe kansen voor je open.
Of dat nu gaat om meer 'Quality time' met je partner en kind(eren) of het maken van een 'Gezinsmissie' - hoe
wil jij dat je kinderen later zich hun jeugd herinneren?
In deze nieuwsbrief staat 'Nieuwe Inspiratie' centraal. Het kan verfrissend en inspirerend zijn om eens met
andere ouders te sparren over hoe je omgaat met bepaalde situaties in het
gezinsleven en in het opvoeden. Het levert je altijd iets op en bovendien
leer je van elkaar!

Opvoeden, soms weet je het gewoon even niet
…
Soms wil je een bevestiging van je vriendin, partner, een
jeugdverpleegkundige of opvoedadviseur dat je het goed doet.
En soms heb je gewoonweg antwoord nodig op nét die ene vraag over je
puberend kind of peuter. Het kan allemaal en het is allemaal normaal, want
het is heel gewoon om vragen te stellen.
Op zoek naar inspiratie? Lees meer over de 5 basisprincipes van positief opvoeden.

Quality time
Quality time met je gezin, hoe creëer je dan
onvergetelijke momenten met je kind?
Lees het hier.
Ook voorlezen is quality time. Voorlezen prikkelt de fantasie van
kinderen, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hen veel
plezier. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op
woordenschat, spelling en tekstbegrip
Hier vind je een aantal tips om het meeste uit een voorlees-kwartiertje te halen.
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Kinderen en emoties
Kinderen en emoties; hoe ga je daar nou mee om? Kinderen moeten
alles nog leren als ze geboren worden. Ook omgaan met emoties en
het uiten hiervan. Dit vergeten we echter vaak. Je eigen emoties leren
kennen en ermee omgaan vergroot enorm jezelf vertrouwen.
klik hier voor Kinderen en emoties, help! on Vimeo.

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.

