High Five!
Vorige week hebben we samen met de kinderen en een heleboel enthousiaste ouders het schooljaar
geopend op het plein. We hebben daar gehoord dat we dit jaar werken aan 5 doelen waarin samengevat
wordt wat we allemaal graag willen bereiken.
1. Alle personeelsleden gaan zich verder bekwamen in een nog sterkere
didactiek. Dit betekent dat we ons onderwijs nóg beter maken zodat
alle kinderen er optimaal baat bij hebben. We doen ons uiterse best
om ieder kind op een positieve manier bij de les te houden.
Op een ouderavond gaan we u nog bijpraten over de kneepjes van ons
vak. Leuk en leerzaam voor iedereen.

Ieder kind erbij!

2. Als school willen we nóg meer werk maken van de veilige, de
vreedzame school. Een school waar ieder kind zich thuis voelt en leert
om op een positieve manier met anderen om te gaan.

Ieder kind blij!

3. De leerkrachten gaan nóg meer bewaken dat ieder kind, iedere groep
voldoende vooruitgang boekt. Daarbij is niet uitsluitend de norm
leidend, maar staan de mogelijkheden van het kind voorop.

Ieder kind een kei!

4. We gaan samen bewaken dat de doorlopende leerlijnen en
schoolafspraken logisch en continu zijn. Zo werken we bijvoorbeeld aan
een verbetering van de aansluiting van groep 2 op groep 3.

Ieder kind in de rij!

5. En tenslotte gaan we werken met een systeem waarbij de kwaliteit van
het onderwijs geborgd is, óók voor de komende jaren. Graag houden
we die kwaliteit vast. Dat doen we niet voor de overheid, maar omdat
wij weten dat onze school bestaansrecht heeft bij haar christelijke
identiteit.

Ieder kind van Mij!

En zo staat tot 5 keer toe uw kind centraal. Het kind centraal stellen is precies wat Jezus deed toen Hij een
kind in het midden van de menigte plaatste ten voorbeeld voor volwassenen of wanneer Hij kinderen
zegende terwijl de volwassenen hen juist in de weg stonden.
Wij gaan er weer voor. Maar we kunnen het niet alleen.
We rekenen op uw steun. High Five!
Én we bidden om zegen van God die uit de hoogte (high) die vol liefde Zijn hand (five) naar de mensheid
uitstrekt.
We wensen elkaar een mooi nieuw schooljaar!
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Kinderen
Net voor of in de zomervakantie zijn er nog 2 kinderen 4 jaar geworden. Zij zitten nu gelijk in groep 1. Het
gaat om Hailey Gomes Semedo en Leonore van Oostende. Fijn dat jullie er nu ook bij zijn!

Personeel
Dit jaar hebben wij 2 vaste onderwijsassistentstagiaires op school. Iedere maandag en vrijdag is Femke
Weerstand in de groepen 2 en 3 en op maandag en dinsdag is Sanne Muijs de helpende hand in groep 7/8
en/of de skipklas.
Nieuws onder dit kopje van een hele andere orde: Juf Lenora gaat ons verlaten. Zij kiest voor ander werk
(een eigen kindercoachingspraktijk). Dat is voor school uiteraard een gemis, maar haar van harte gegund.
Voor de groep/de school betekent dit dat wij per direct op zoek gaan naar een nieuwe leerkracht. Met juf
Lenora is overeengekomen dat zij nog een maand thuis werkt (herstellend van een ongelukkige val in de
vakantie) en dat juf Suzanne invalt zo lang als nodig. Op deze wijze blijft de rust en continuïteit in de groep
het meest gewaarborgd. Er zal nog een moment van afscheid volgen, maar daarover later meer.

Fruitdagen
Nog even ter herinnering: Iedere dinsdag en donderdag hebben we fruitdag. Het is de bedoeling dat
kinderen dan geen koek of snoep meenemen, maar een gezonde fruithap.

Goede doelen
Dit jaar gaan we sparen voor een project van het Leger des
Heils. Binnenkort horen we wat het precies inhoudt, maar
ondertussen beginnen we vast te sparen. Iedere maandag
mag uw kind geld meenemen (en bij de kleuters wordt er
eens per maand een envelopje meegegeven). In de klassen
wordt bijgehouden hoeveel er al opgehaald is. Veel
kinderen geven aan dat zijzelf of hun ouders dit vaak
vergeten. Sommige ouders vinden het onnodig omdat zij
zelf al geld overmaken naar goede doelen. Wij begrijpen
natuurlijk ook dat dit veel handiger is, maar met de
wekelijkse concrete inzameling willen we kinderen op een
zichtbare manier leren om iets van zichzelf af te staan én de nood van anderen onder de aandacht houden.
Misschien toch een idee om met de goede voornemens van dit jaar het maandagmorgenmuntje op te nemen
in uw systeem.
En voor de goede orde: Het gaat niet om de hoeveelheid -niet iedereen kan evenveel missen-, het gaat om
het gebaar.

Bijbelvertelrooster
In de klassen worden dagelijks verhalen verteld uit de Bijbel. Om u de gelegenheid te geven om thuis mee te
lezen (bijvoorbeeld met een kinderbijbel), het er nog eens met uw kind over te hebben, nemen we in deze
nieuwsbrief het rooster op.
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Onderbouw:
Ma 21 aug tot vrij 25 aug
Exodus 2:1-10 Mozes’ geboorte

Exodus 2:11-22 Mozes’ vlucht
Ex 2:23-4:17 Mozes geroepen
Ma 28 aug tot 1 sept
Ex. 5:1-21 Mozes’ 1e optreden
Ex. 6:2-13 God en Mozes
Ex. 6:27-7:13 Mozes bij de Farao
Ma 4 sept tot vrij 8 sept
Ex. 7:14-8:19 1e t/m 3e plaag
Ex. 8:20-9:12 4e t/m 6e plaag
Ex. 9:13-10:29 7e t/m 9e plaag
Woe 11 sept tot vrij 15 sept
Ex. 12:1-42 Het Pascha + 10e plaag
Ex. 13:17-14:31 De Uittocht
Ex. 15:22-16 Mara, Elim, Manna
Ma 18 sept tot vrij 22 sept
Ex. 17:1-16 Overwinning op Amalek
Ex. 18 Jetro op visite
Ex. 19 Verschijning op de Sinaï
Ma 25 sept tot vrij 29 sept
Ex. 20:1-17 De tien geboden
Ex. 25-31 De tent van God
Vrij verhaal
Ma 2 okt tot vrij 6 okt
Ex. 32:1-20 Het gouden kalf
Ex. 32:30-33:4-17 God vergeeft
Ex. 34 Nieuwe stenen tafelen
Ma 9 okt tot vrij 13 okt
Ex. 36:8-38 Bouw Tabernakel
Ex. 40:1-38 De Tabernakel is klaar
Numeri 11:4-33 Kwakkels

Bovenbouw:
Ma 21 aug tot vrij 25 aug
Exodus 2:1-10 Mozes’ geboorte
Exodus 2:11-22 Vlucht naar Midian
Ex 2:23-4:17 Mozes’ roeping
Ma 28 aug tot 1 sept
Ex. 4:18-5:21 Terugkeer naar Egypte
Ex. 5:22-6:12 Mozes bij de Israëlieten
Ex. 6:27-7:13 Mozes bij de Farao
Ma 4 sept tot vrij 8 sept
Ex. 7:14-8:19 1e t/m 3e plaag
Ex. 8:20-10:20 4e t/m 8e plaag
Ex. 10:21-11:10 9e + aankondiging 10e plaag
Woe 11 sept tot vrij 15 sept
Ex. 12:1-42 Het Pascha + 10e plaag
Ex. 13:17-15:21 De uittocht en doortocht
Ex. 15:22-16:36 Mara, Elim, Manna
Ma 18 sept tot vrij 22 sept
Ex. 17 Massa, Meriba en Amalek
Ex. 18 Jetro op visite
Ex. 19 Verschijning op de Sinaï
Ma 25 sept tot vrij 29 sept
Ex. 20-24 10 geboden + verbondssluiting
Ex. 25-31 Tabernakel en voorwerpen
Ex. 25-31 Instellingen en gebruiken
Ma 2 okt tot vrij 6 okt
Ex. 32:1-35+33:1-11 Het gouden kalf
Ex. 33:12-23 +34:1-35 Mozes en God
Ex. 35:1-35+36:1-38 Het volk en God
Ma 9 okt tot vrij 13 okt
Ex. 37:1-40:38 Een prachtig ontwerp
Lev. 8:1-36+Lev. 16:2-34 De taak van de priesters
Numeri 11 Opnieuw geklaag
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Lied van de maand
In de maand september zingen we het lied ‘Welk een Vriend is onze Jezus…’ en in oktober ‘Zoek eerst het
Koninkrijk van God’.

LBT-team
Altijd al graag bij de recherche gewild? En in een leuk team willen werken in een gezellige omgeving? Dan is
dit de kans! Er zijn maar liefst 4 vacatures. Op iedere dinsdagmiddag na een vakantie is het LBT-team
operationeel. Zij trekken er dan onverschrokken op uit om monsters te bestrijden. En altijd met succes!
Aanmelden kan bij het volgende geheime mailadres: emanuel-trude-t@12move.nl
O ja, voor wie het niet weet, LBT staat voor LuizenBestrijdingsTeam.

Groepsinformatieavond
Aanstaande dinsdagavond 5 september willen we u graag vertellen wat we dit
jaar in de klas van uw kind gaan doen. Welke leerstof komt aan bod, hoe ziet
het lesmateriaal eruit? etc.
We doen dit in 2 sessies:
Van 19.00-19.45 uur in groep 5/6 en 7/8
van 20.00-20.45 uur in groep 1, 2, 3 en 4/5.
Tussen 19.45 en 20.00 uur bent u welkom in de centrale hal voor ‘een
bakkie of een koppie’. Met liefde gezet door de vrijwilligers van de
Activiteitencommissie.

10-minutenavond
Op de eerstvolgende 10-minutenavond draaien we het om: u vertelt; wij luisteren. Op deze avond willen we
namelijk graag van u horen hoe uw kind school -op dit moment- beleeft, wat wij kunnen betekenen om hem
of haar een fijne schooltijd te bezorgen én wat uw kind nodig heeft om tot gewenste resultaten te komen.
We nodigen u daarom graag uit om ons bij te praten. Dat kan op donderdag 14 september vanaf 14.00 uur.
Als u daar gebruik van wilt maken, vult u dan alstublieft het antwoordformuliertje in (bijlage/uw kind krijgt
ook een geprint exemplaar mee) en lever dit in (of mail naar) bij de leerkracht van uw kind. Dat kan tot
volgende week woensdag. Daarna worden de roosters gemaakt. U hoort donderdag 6 september op welke
tijd u ingedeeld bent.

Zorgkaart – specifieke medische zorg
Sommige kinderen hebben speciale medische aandacht nodig. Als school(vereniging) werken wij volgens een
protocol medisch handelen. In het kort komt het erop neer dat ons personeel niet bevoegd en bekwaam is
om medische handelingen te verrichten. Voor medische zorg blijft dus de ouder verantwoordelijk. Toch -of
juist daarom- wilt u natuurlijk dat school/de leerkracht op de hoogte is én dat hij/zij de juiste acties uitvoert
bij een calamiteit. Wij maken voor deze kinderen een zorgkaart. Een kaart waarop staat wat de aandoening is
(bijv. ernstige allergie) en wat er gedaan moet worden of wie er gebeld kan worden als het niet goed gaat.
Deze kaart wordt bewaard in de la van de leerling zelf én in de bureaula van de leerkracht. Als van uw kind in
het verleden nog niet zo’n kaart is gemaakt en u denkt dat dit wel nodig is, laat het weten via m.belder@pcbdewegwijzer.nl. We zullen dan samen zo’n kaart opstellen.
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Ouderbijdrage
Als het goed is, heeft u van de administratief medewerkster Geertje de Groot een uitnodiging ontvangen om
de ouderbijdrage voor dit cursusjaar over te maken. We willen u dringend vragen om dit tijdig te doen. Zo
mogelijk voor de kerst. In het ouderportaal kunt u zien of de betaling verwerkt is. Zo niet, dan blijft deze
open staan. Mocht u niet in staat zijn om de bijdrage in één keer te voldoen of is deze voor u te hoog, stuur
dan even een berichtje naar m.belder@pcb-dewegwijzer.nl. We komen dan altijd tot een oplossing.

Schoolmaatschappelijk werk
Vanuit Kwadraad is er een (school)maatschappelijk werker verbonden aan De Wegwijzer. Heeft u vragen of
zorgen om uw kind, bijvoorbeeld omdat uw kind wordt gepest, u als ouders gaat scheiden of gescheiden
bent, uw kind met tegenzin naar school gaat of u als
ouder moeite heeft met de opvoeding, dan kunt u
hiervoor bij mij terecht.
U kunt zich aanmelden via de intern begeleider,
Jacqueline Roozendaal of via de leerkracht van uw kind.
In een intakegesprek met u als ouder bespreken we de
situatie en wat maatschappelijk werk hierin kan
betekenen. Vervolgens kan ik in gesprek gaan met uw kind, of meerdere gesprekken met u als ouder hebben.
Ook bieden we regelmatig groepen aan, zoals de groep zelfvertrouwen/weerbaarheid, voor leerlingen van de
bovenbouw, en de KIES training voor kinderen in echtscheidingssituaties. Een afspraak kan gemaakt worden
op school, op een locatie van Kwadraad, of bij u thuis. U kunt mij bereiken via tel. 06-12 40 24 19/ 088-900
4000 of via email l.vanderhoeven@kwadraad.nl .
Lydia van der Hoeven, (school)maatschappelijk werker bij Kwadraad

Praktische verkeerslessen
Dit jaar gaan we starten met het geven van praktische verkeerslessen in alle groepen!
Van School op Seef (zie www.schoolopseef.nl) komt er een verkeersdeskundige die ons daarbij komt helpen.
Drie keer in het jaar zal er een praktijkles gegeven worden. Om dit goed te kunnen organiseren hebben we
per klas een aantal hulpouders nodig. U zult van de leerkracht of klassenouder de vraag krijgen om
hulpouder te zijn. De klas zal in kleinere groepen gesplitst worden, zodat allerlei verkeersituaties geoefend
kunnen worden.
We willen natuurlijk dat ieder kind zo veilig en zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het verkeer!

Nieuwe taalmethode
is de nieuwe taal- en spellingmethode waar wij mee gestart
zijn. Aan het begin van het jaar is dat best even wennen met
nieuwe boeken en werkschriften. Onze vorige methode was
aan vervanging toe. Taalverhaal is een methode voor groep
4 t/m 8. Wij hebben gekozen voor deze methode vanwege…
o

… een sterke spelling- en woordenschatlijn aansluitend op de lijn die we al hebben ingezet
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o
o
o
o
o
o
o

… het dekt alle kerndoelen.
… optimale differentiatie, makkelijk georganiseerd. De gemiddelde leerling krijgt genoeg
aangeboden, maar ook is er genoeg verrijkingsmateriaal of materiaal voor taalzwakkere leerlingen.
… motiverende instructiefilmpjes.
… een spannende multimediale verhaallijn.
… inspirerende lessen: filosoferen met Bas Haring en argumenteren.
… werkt actief aan 21e eeuwse vaardigheden.
… de didactische werkwijze die precies past bij onze schoolontwikkeling (coöperatieve werkvormen)

Het niveau wat van de kinderen gevraagd wordt ligt hoger dan bij onze vorige methoden. Dit betekent dat
we lesstof en leermaterialen waar nodig zullen aanpassen om zo het juiste niveau te bereiken. Dit zal zeker
de eerste periode van dit schooljaar nodig zijn. Vooralsnog zijn zowel de kinderen als de leerkrachten erg
enthousiast!

Kijk-in-de-klas
Dit jaar worden alle ouders weer in de gelegenheid gesteld om een keer in de klas te komen kijken tijdens de
lessen. Dit jaar hebben we de opzet iets gewijzigd:
 Iedere ouder wordt in de gelegenheid gesteld om tijdens het cursusjaar één keer in de klas te komen
kijken;
 Om rust en orde te bewaken, zijn er 12 vaste kijkmomenten ingeroosterd waaruit gekozen kan worden;
 Wij vragen om voor jongere broertjes/zusjes oppas te regelen – hun aanwezigheid is vaak té gezellig;
 Iedere ouder kan vooraf in dit document inplannen op welke dag/tijd hij/zij komt. Voor de goede
orde: er kan 1 moment per ouder per groep per cursusjaar gekozen worden;
 Per tijd zijn er maximaal 6 plaatsen. Vol=vol;
 Wij gaan ervan uit dat alleen ouders die ingetekend hebben op bezoek komen;
 Mocht dit intekenen digitaal niet lukken, laat het weten bij de leerkracht. Hij/zij voegt betreffende ouder
dan toe in deze intekenlijst;
 Dit document blijft het hele jaar beschikbaar. Later alsnog invullen kan dus altijd – mits er dan nog plaats
is;

Kinderboekenmaand en KSG-dienst
Evenals andere jaren zal er in alle klassen aandacht besteed
worden aan het thema van de christelijke kinderboekenmaand. Het
thema dit jaar is ‘Bibbers in mijn buik’. Vanaf dit jaar zullen we het
boekenmaandthema koppelen aan de KSG-dienst (‘kerk-schoolgezinsdienst’). Dit betekent dat het afsluiten van de
themaweken plaats zal vinden op zondag 8 oktober door
middel van een dienst in beide kerken (dienst om 10.00 uur).
Na de kerkdiensten is iedereen dan van harte welkom om op
school in de klassen te komen kijken en in de hal koffie te
drinken. U kunt dus zelf kiezen of en naar welke kerk u die
zondag gaat (kerk in Hoofdstraat of kerk bij de pont). Vanaf
11.00 uur staat de koffie klaar op school. Tot dan!
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P.S. Aan enkele kinderen zal van te voren gevraagd worden of zij een actieve bijdrage willen leveren in de
dienst. Wij kunnen hen natuurlijk niet verplichten, maar bij een toezegging rekenen we wel echt op hen. Als
het uw kind betreft, zal een lid van de voorbereidingscommissie binnenkort even contact met u opnemen
zodat wij weten dat u toestemming geeft én dat uw kind ook echt in de dienst aanwezig zal zijn.

Agenda tot volgende nieuwsbrief
Dinsdag 5 september:
Woensdag 6 september:
Donderdag 7 september:
Donderdag 14 september:
Donderdag 14 september:
Maandag 18 en donderdag 21:
Maandag 25 september:
Woensdag 27 september:
Donderdag 29 september:
Maandag 2 oktober:
Donderdag 5 oktober:
Zondag 8 oktober:
Donderdag 12 oktober:
Vrijdag 13 oktober:

Groepsinformatieavond
8.30 uur gebedsgroep (spreekkamer beneden bij hoofdingang)
AC-vergadering
10-minutengesprekken
SchoolAdviesRaad
Kijk-in-de-klas
Start Kinderboekenmaand
GMR-vergadering
Schoolfotograaf (info volgt nog via AC)
Maandopening gr 4-8
AC-vergadering
Kerkdiensten aangepast aan kinderboekenmaand – koffie drinken op school
Nieuwsbrief 2
Studiedag personeel (kinderen vrij)

Niet vergeten
O
O
O
O
O
O

Aanmelden voor LBT-team
Op maandagmorgen een muntje meegeven voor het Leger des Heils
Strookje meegeven of mailen opgave 10-minutenavond
Ouderbijdrage overmaken (zie ook schoolgids pagina 40,41)
Doorgeven noodzaak zorgkaart
Kijkmoment inplannen via digitale link

Met vriendelijke groet,
Martin Belder, directeur
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