21 april 2021

Wijzertje | vrees & hoop
Helemaal stralend en blij komt ze de school binnenlopen. Een lieve leerling ergens uit de middenbouw. De
kinderen druppelen per groep gerangschikt op hun eigen groepsinlooptijd binnen. Met een paar juffen en
meesters zitten we in de hal, op veilige afstand van elkaar en niet compleet omdat andere collega’s echt
moeten kiezen voor de eigen bubbel omdat ze zich ziek-zijn niet kunnen veroorloven. Dit er-zijn, maakt dat we
de kinderen iedere morgen ook bijna persoonlijk kunnen verwelkomen en dat heeft iets moois. Voor ieder kind
is er een begroeting. “Wat zie jij er stralend uit vandaag en wat zit je haar mooi!” Het bewuste meisje (een grote
afgedekte schaal in handen, wat natuurlijk al iets doet vermoeden) antwoordt trots dat haar moeder daar wel
een paar uur mee bezig is geweest. En dan blijkt ook met een speciale reden: “Ik ben jarig en ik mag vandaag in
het echt trakteren. Vorig jaar was de school dicht en toen kon dat niet.”
Toen niet. Nu wel. Dat klinkt als vooruitgang. Maar we zijn er nog niet.
Iedere dag krijgen we berichten dat kinderen in quarantaine moeten of
verkoudheidsklachten hebben waardoor ze thuis moeten blijven. En deze
kinderen missen dan weer belangrijke leer- en contactmomenten. En soms
moet een hele groep in quarantaine, waarna de helft na een test na vijf
dagen weer op school komt en de andere helft niet kiest voor een test. En
met dubbele inspanning lukt het dan om half onderwijs te verzorgen.
Ook wij zien uit naar het moment waarop alles weer normaal zal zijn.
Dachten we eerst dat het enkele maanden zou duren, inmiddels zitten we in de periode waarin we het hebben
over de lockdown van vorig jaar. En voorspellingen over de snelheid waar we het virus eronder krijgen worden
steeds weer bijgesteld. Het gaat iedere keer langzamer dan gehoopt. En toch hopen en verwachten we vurig dat
na de zomervakantie weer een normaal cursusjaar gestart zal worden. Maar pessimisten fluisteren dan weer
tegen dat stemmetje van hoop dat er mogelijk een vervelende mutatie aankomt waar het vaccin niet op
berekend is of dat het vaccin zal blijken onvoldoende te werken of zelfs hele nieuwe zorgen op gaat roepen. Je
zou weleens een half jaar vooruit willen kunnen kijken.
Leven tussen hoop en vrees. Het lijkt soms wel oorlog. De ene dag is het dolle dinsdag en dan volgt de
hongerwinter. Maar aan de oorlog kwam een eind. Aan dit virus ook. Zeker weten. Want de Bijbel had het al
voorspeld: in de laatste dagen zal de aarde zwaar puffen als een vrouw die een kind gaat baren, maar dit
betekent ook dat er iets nieuws geboren zal worden.
Wij zien uit naar de vernieuwde hemel (kosmos) en aarde en wij zien uit naar de komst van Jezus. Hij komt terug
(ook al wachten we daar al 2000 jaar op, maar ‘hou vol!’) en zal alle dingen vernieuwen. Er komt een aarde
waarop geen verdriet, geen ziekte, geen onrecht, geen pijn, geen dood meer zal zijn. Als je dit gelooft, ben je
misschien wel een rasoptimist. En in de ogen van een pessimist in ieder geval geen realist. We gaan het zien. De
juffen en meesters op onze school geloven het in ieder geval wel. We hebben dan ook een optimistische kijk op
de toekomst en zijn dus iedere dag vol goede moed om de kinderen te begeleiden in een wereld waar veel
onzeker en onveilig is. Maar we vieren ook de dingen die nóg wel of ál wel kunnen.
Al is het maar het vieren van de verjaardag van een kind. In het echt.

Kinderen | vertrokken & verwacht
Na de voorjaarsvakantie hoorden we dat Ryan uit groep 1 weer vertrokken was naar het buitenland. We waren
dus opeens een vriendje kwijt. En het wás zo leuk om een andere taal te spreken. Ook Timo uit groep 2 is naar
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een andere school, dichter bij huis, vertrokken. Ondertussen zijn er nog geen nieuwe vriendjes bij gekomen. Die
verwachten we weer na de meivakantie.

Personeel | positief/negatief & verlof/vervulling
We zijn erg blij dat de meeste juffen en meesters geen corona hebben gekregen. Meester Frank was wel aan de
beurt, maar gelukkig heeft hij er geen last van gekregen. Juf Annelie had gehoopt er allang vanaf te zijn, maar
dat valt tegen. Het virus heeft een vermoeidheidsdreun gegeven en zij doet daarom haar werk veel op
wilskracht. Gelukkig springen collega’s bij om Annelie af en toe even rust te geven. Dus als u hoort dat er even
een andere juf in de klas was, klopt dit. We hopen en bidden vurig dat de juf snel op zal knappen.
Op dit moment zijn alle groepen weer op school. Vanaf deze week krijgen alle leerkrachten de beschikking over
zelftests.
Terwijl juf Herwienke nog thuis geniet van het bevallingsverlof hebben we opnieuw mooi nieuws: ook juf
Suzanne is in superblijde verwachting! We wensen haar samen met haar man Marnix een mooie tijd van
voorbereiding toe.

Formatie 2021-2022 | groepenverdeling & formatieplaatje
In vervolg op de vorige nieuwsbrief, kunnen we u melden dat wij definitief hebben gekozen voor de volgende
groepenverdeling voor volgend jaar: groep 0-1-2, groep 3, groep 4, groep 5-6, groep 7 en groep 6-8.
Vanaf de kerstvakantie hopen we dan een aparte groep 2 op te starten omdat de kleutergroep anders te groot
wordt.
Heel blij zijn we u ook te kunnen vertellen dat wij bestuurlijke toestemming hebben gekregen om een voorschot
te nemen op de beloofde extra overheidsgelden die eraan gaan komen. Hoewel we helaas nog niet weten
hoeveel dat zal zijn, wanneer we dat krijgen en onder welke voorwaarden, is het team er van overtuigd dat
inzetten op groepenverkleining altijd helpend is om meer aandacht te kunnen geven aan de kinderen. Dit heeft
ons doen besluiten om de collega’s die boventallig dreigden te raken tóch een benoeming aan te kunnen bieden
voor volgende jaar (in totaal 1 werktijdfactor = 1 volledige benoeming). Concreet zullen we dit inzetten om de
combinatiegroepen te ontlasten. Groep 2 zal daarom gedurende 3 dagen in de week apart zijn (en dan is er dus
tot de kerst nog maar op 2 dagen een grotere groep) en groep 6 zal ook op 2 dagen als aparte groep (dus in de
huidige samenstelling van groep 5) verder gaan en dus 3 dagen een combinatie vormen met groep 5 en 8. Dit
heeft dus een gunstig effect in de groepen 0-1, 2, 5, 6 en 8.
Overigens zal naast het regulier onderwijs ook de Skipklas weer ingevuld worden voor 1 dag in de week én de
Gripgroep zal een doorstart gaan maken. Zo hopen we zoveel mogelijk kinderen te kunnen bieden wat bij hen
past.
De personele invulling is ook nagenoeg rond. Zodra alles bekend is, laten we u door middel van een extra
nieuwsbrief weten welke juf/meester uw kind volgend jaar krijgt.

Lied van de maand | gezegend & tot zegen zijn
In de maanden mei en juni zingen we op school en in de kerken (of ‘luisteren naar’ i.v.m.
coronavoorzichtigheid): ‘Vijf broden en twee vissen …’ (Weerklank 548) en ‘Ga met God en Hij zal met je zijn …’
(Weerklank 356, Liedboek 416).

Spaardoel| geven & delen
Dit en volgend jaar sparen we voor het project ‘Coming Home’. Dit is een stichting met diverse projecten in
Roemenië waaronder een educatief project. Uitgebreidere informatie staat op de website van de school onder
ouders\spaarproject of hier.
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Iedere maandag kunnen de kinderen geld meenemen. Op deze manier leren zij heel concreet om iets af te staan
aan onze naaste die het veel minder goed heeft dan wij. Door de scholensluiting
heeft dit een tijdje stilgelegen, maar sinds de voorjaarsvakantie kunnen de
kinderen weer geld meenemen. In de afgelopen periode werd € 81,55 ingezameld.
Sinds dit jaar kunt u ook online doneren via de website van school of door de
QR-code hiernaast te scannen. Enkele ouders maken hier al gebruik van. In de
afgelopen periode is er op deze manier weer € 100,00 binnengekomen. Vanaf
de start van de cursus is er door alle kinderen samen nu € 527,65 ingezameld.
Alle gevers: dank namens de kinderen in Roemenië.
De commissie Goede Doelen informeert verder: Een beauty-middag, FIFA-middag, bingo-middag,
filmmiddag (met popcorn natuurlijk); zomaar enkele activiteiten die we vorig jaar bedacht hadden om op deze
manier met de kinderen van de Wegwijzer geld in te zamelen voor de zigeunerkinderen in Tirgu Mures in
Roemenië. Helaas staan deze plannen al een tijdje 'on hold' in afwachting van versoepelingen.
Afwachten is echter niet wat Daan & Debora doen: zij gaan onverminderd door met het faciliteren van
onderwijs in de armste woonwijken. Hieronder kunt u zien en lezen welke stappen gezet zijn.
Het mag duidelijk zijn: Dat 'kleine' muntje dat uw zoon of dochter op maandagmorgen in het spaarpotje van de
klas doet, heeft een groot effect!
Daan & Debora schrijven:
Vakantie! Huh vakantie?! Ja, hier in Roemenië hebben de kinderen, op dit
moment, 4 weken paasvakantie vanwege corona. In Roemenië vieren de
katholieken Pasen net als in Nederland, maar daarnaast wonen hier ook
mensen die naar de Orthodoxe kerk gaan, en zij vieren Pasen op 2 mei.
Doordat de kinderen eigenlijk 1 week vakantie hebben, dan 2 weken
school en daarna weer 1 week vakantie, is er besloten om alles in één
keer te doen. Daardoor zullen ze van de zomer wel iets langer naar
school moeten gaan.
Maar laat ik even beginnen bij de laatste keer dat we elkaar spraken. Dat
was net voor de kerst. Deze keer geen vlog helaas, maar een brief met foto’s.
Toen jullie in het nieuwe jaar weer met school begonnen, mochten ook hier
de kinderen na vier maanden online te zijn geweest, eindelijk weer naar
school. En wat keken ze er naar uit! Iedere twee weken ging ik met juf Ireen
bij de kinderen op bezoek, om ouders verslag te doen van hoe het op school
ging of om te kijken waarom sommige kinderen niet naar school kwamen.
Vanwege het slechte en koude weer bleef een aantal kinderen thuis, vooral
omdat ouders geen schone kleding en schoenen voor de kinderen hadden. Kleding was bijvoorbeeld wel gewassen, maar
nog niet droog. In de huisjes is bijna geen plek om te drogen. We hopen daar in de toekomst iets in te kunnen betekenen.
Op 8 maart vierden we moederdag en brachten we pakketjes rond voor de moeders om hen extra aandacht te geven. Eind
maart vierden we Pasen met de kinderen. Juffrouw Ireen had een bijbelverhaal, een lied en een verfactiviteit voorbereid.
Aan het einde van de les kregen de kinderen een tasje met iets lekkers mee naar huis. Ik was al heel lang niet meer op
school geweest, omdat er naast de juffen en meesters niemand anders op school mag komen. Het was leuk om de kinderen
weer eens in de klas te zien. En wat doen ze het goed! Twee jaar geleden vochten ze elkaar nog de klas uit. Nu zitten ze
rustig en geconcentreerd te werken. Het is goed en belangrijk dat het huiswerkprogramma er is. Op deze manier heeft juf
Ireen extra tijd met de kinderen. Iedereen komt aan de beurt om langer te blijven. Dat is 1 of 2x per week per kind. Sinds een
maand heeft juf Ireen een eigen klas gekregen. Zo kan ze steeds 2 kinderen onder schooltijd uit de klas halen om apart met
hen te werken.
Eind mei hebben alle kinderen die in klas 2 zitten (groep 5) een soort Cito-toets om te bekijken op welk niveau ze zitten.
Hoewel de kinderen nu officieel vakantie hebben, is Ireen er deze week op uitgegaan om huiswerkpakketten te maken met
extra materiaal, zodat de kinderen weten wat voor soort vragen ze kunnen verwachten. Daarnaast zal ze met een aantal
kinderen ook online nog een aantal lessen doen.
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Willen jullie voor de kinderen bidden, dat ze goed hun best zullen doen en dat ze de vragen in de toets zullen begrijpen?
Bidden jullie ook voor juf Ireen? Namens de kinderen en juf Ireen, heel erg bedankt!
Groetjes! Daan en Debora
PS. Als jullie nog vragen hebben dan horen we die graag via juf Marleen en proberen we er antwoord op te geven.

Regel van de maand | school & thuis
Mei:
Juni:

Ik doe de ander geen pijn | ‘Ik doe een ander geen pijn, want dat is niet fijn’
Ik gedraag me rustig binnen de school | ‘In de school loop ik niet te snel, buiten mag dat lekker wel.’

De Kinderraad| verslag & vraag
Deze week kwam de Kinderraad weer bij elkaar. Op de vergaderingen bevragen we de kinderen op de vijf
schooldoelen. Doen we nog wat we beloven? Voelen alle kinderen zich fijn en veilig? Merken de kinderen dat
wij een christelijke school zijn? Hebben ze ideeën om dingen te veranderen, te verbeteren?
Wat dit laatste betreft zijn er vragen en ideeën zat. Leest u maar mee:
1. Kan er een hoger hek komen bij het voetbalpleintje?
Dit plein is niet van school, aanvragen is ingewikkeld en vooral duur. Dit pleintje is eigenlijk ook alleen geschikt voor
jongere kinderen.

2. Kan er een speeltoestel bijkomen op het plein?
Dat is niet zo makkelijk, want speeltoestellen moeten aan allerlei eisen voldoen en mogen niet zomaar ergens
geplaatst worden. Bovendien is dit ook erg duur. Maar we kunnen wel kijken welke mogelijkheden er wel zijn.

3. Kunnen we misschien meer Donald Ducks op school komen zodat kinderen lekker kunnen lezen?
Als we dit in de nieuwsbrief zetten, zijn er misschien wel ouders die het lezen en thuis nog Duckies overhebben. Wat
zou het mooi zijn als ze deze dan aan school zouden schenken…!

4. Kan er beter gelet worden op het gebruik van mobiele telefoons?
Ja, de regels zijn weer aangescherpt. De mobiele telefoon moet ’s morgens in de telefoontas worden gestopt bij de
start van de lessen.

5. Hoe gaan we volgend jaar verder als kinderraad?
In de laatste schoolweken houden we weer verkiezingen. In groep 5 zullen 2 kinderen worden gekozen die dan
volgend jaar kunnen starten in groep 6. De kinderen die nu in groep 6 en 7 zitten doen opnieuw mee met de
verkiezingen. Het kán zijn dat zij weer gekozen worden. Het kan ook zijn dat er andere kinderen worden gekozen. Het
is natuurlijk de kunst om de klas te laten weten waarom jullie een goede kandidaat zijn.

6. Kan er gelet worden op taalgebruik van sommige kinderen?
We spreken af dat er in de klassen over gesproken zal worden. Wat zeg je wel en wat niet? En we spreken af dat lelijk
taalgebruik ongestraft gemeld kan worden bij de eigen juf of meester. Taalgebruik kan namelijk kwetsend of grof zijn
en dat willen we niet in de school.

7. Kunnen we misschien moestuintjes op het plein gemaakt worden?
We krijgen toestemming om met groep 7 als proef een aantal tegels uit het plein te halen en hier aarde in te doen
om zo kleine moestuintjes te maken. Groep 7 gaat hier hulp bij vragen van ouders.

8. Wanneer begint de Gripgroep weer?
Bij de start van het nieuwe cursusjaar

9. Kunnen we vaker creatieve dingen doen?
Deze vraag kan het beste gesteld worden aan de eigen juf of meester

10. Kan er een kast komen voor alle rollerskates e.d.?
We gaan kijken wat er mogelijk is en gaan op zoek naar een geschikte mooie stevige kast.

11. Wanneer zijn er weer mediatorenvergaderingen?
Dat staat nu een beetje stil omdat er gescheiden pauzes zijn, maar de kinderen kunnen deze vraag stellen aan de
leerkracht die dit regelt.

12. Kan het blad met de regel van de maand misschien ook boven opgehangen worden zodat deze overal
goed zichtbaar is.
We gaan dit regelen.
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Van de Intern Begeleider | informatie verwerven & informatie verwerken
Tegenwoordig is informatie overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? Waar vind je de
juiste (en betrouwbare) informatie en hoe verwerk je deze informatie?
Niet alleen op internet maar ook in het voorgezet onderwijs krijgen leerlingen veel informatie te verwerken. Wij
vinden het belangrijk om kinderen te leren omgaan met de grote beschikbaarheid aan informatie. Met de
methode Blits leren kinderen via de vier onderdelen van studievaardigheden allerlei informatiebronnen te
lezen, verwerken en begrijpen.
Blits biedt vier soorten vaardigheden- hanteren van studieteksten, hanteren van informatiebronnen, kaartlezen
en lezen van schema's, tabellen en grafieken – systematisch aan in aantrekkelijke thema's die aansluiten bij de
belangstelling en de leefwereld van kinderen. In lessen waarin zij de nieuwe kennis en inzichten kunnen
toepassen.
Leerlingen die bewuster zijn van de studievaardigheden zullen hiervan profiteren bij vakken als rekenen,
geschiedenis, aardrijkskunde en begrijpend lezen.
Op de Wegwijzer werken wij al enige jaren met Blits in de groepen 6, 7 en 8. De methode is nu uitgebreid naar
groep 5. Groep 5 zal na de meivakantie kennismaken met deze methode en daarna wordt Blits ingezet vanaf
begin van het schooljaar.

Blits staat voor begrijpend lezen van informatieve teksten en andere studievaardigheden.

Nieuwe rekenmethode| proces & product
Een ander schoolontwikkelpunt is het verder verbeteren van het
rekenonderwijs. De huidige methode sluit steeds minder aan bij de
school- en inspectiedoelen én is gestoeld op verouderde didactische
keuzes. Na een periode waarin het ‘in’ was dat kinderen hun eigen
oplossingsstrategieën mochten ontwikkelen en er per les veel afwisseling
zat doordat meerdere doelen aan bod kwamen, is men weer in gaan zien
dat voordoen-nadoen, eenduidige strategieën, 1 doel per dag centraal
stellen, veel oefenen en automatiseren van sommen en tafels helemaal niet ouderwets is, maar gewoon
supereffectief. Alle nieuwe rekenmethoden voldoen aan deze nieuwe eisen. De verschillen zitten vaak nog in de
wijze van organiseren, omgaan met niveauverschillen enz. Een rekenwerkgroep is vanaf vorig jaar op onderzoek
uit gegaan. Welke methoden zouden passen bij onze school (leerlingpopulatie, ervaringen, onderwijsvormen,
identiteit enz)? Vier lesmethoden zijn onderzocht en daaruit kwamen twee mogelijk geschikte methoden naar
voren. De leerkrachten hebben uit beide methoden enkele weken proeflessen gegeven en daarbij ook
nadrukkelijk gevraagd aan de kinderen om aan te geven welke methode ze fijn zouden vinden. Ook in de
Kinderraad is hier over gesproken. Een groep had zelfs een schriftelijke enquête gehouden. Uiteindelijk is de
keus definitief gevallen op de methode ‘De Wereld in Getallen’. We streven ernaar om nog dit cursusjaar het
laatste blok te gebruiken om alvast te gaan werken met het nieuwe materiaal. Vanaf de nieuwe cursus kunnen
we dan goed voorbereid aan de slag en zal rekenen voor iedereen nóg leuker zijn en nóg beter te begrijpen.

5

Bewegingsonderwijs| onderzoek & begeleiding
Niet alleen rekenonderwijs is noodzakelijk voor de ontwikkeling van kinderen, ook sport en spel draagt in
belangrijke mate hieraan bij. Wij zijn dan ook blij dat we gymlessen kunnen laten verzorgen door een
professionele vakdocent. Natuurlijk zouden we meer sporturen in willen vullen, maar de druk op de lesroosters
en de beperkte budgetten maken dit nog niet mogelijk.
Meester Justin hoopt na de meivakantie te starten met een
totaalscreening van alle leerlingen op motoriek. Wij hebben dit
project kunnen inkopen met subsidie. Het idee erachter is, dat
kinderen die speciale oefeningen nodig hebben om zich beter of
anders te gaan bewegen, deze ook zullen ontvangen. De
gymlessen zullen dan nog meer toegespitst worden op de
behoefte van de kinderen. Alle ouders zullen een rapportage
ontvangen en zo nodig ook aanbevelingen. Gratis en vrijblijvend.

Koningsspelen| spel & dans
Vrijdag 23 april is het zover! Samen met de kinderen hopen we
er sportieve en gezellige Koningsspelen van te maken. Denk
hierbij aan lasergamen, pijl- en boogschieten, knutselen,
flessenvoetbal enzovoort. Tijdens de activiteiten blijven de
kinderen in hun eigen klassenbubbel en worden de materialen
na iedere ronde gedesinfecteerd.
Het is de bedoeling dat de kinderen in sportieve kleding naar
school komen (mag in koninklijke kleuren). De kinderen hebben
school tot 12.00 uur. We hopen de dag te eindigen met een
einddans. We dansen wel, maar zonder toeschouwers. Wanneer u uw kind komt halen, blijf dan achter het hek
en houd rekening met de 1,5 meter afstand.
Hoogachtend en met een diepe buiging,
De Koningsspelencommissie

Schoolreis| excursies & activiteiten
De voorbereidingen op de geplande activiteiten als schoolreis, schoolkamp etc. staan nu allemaal even stil
vanwege het c-woord. Desondanks is de schoolreiscommissie zich samen met de activiteitencommissie aan het
buigen over mogelijkheden die wél kunnen. Misschien kunnen groepen apart op excursie naar iets dat open of
publiekelijk toegankelijk is. De geplande dagen in het jaarrooster vervallen. Zodra er nieuwe data en opties zijn,
hoort u ervan.

PCPO| info & promo
De Scholenstichting PCPO Krimpenerwaard heeft onlangs een promofilmpje laten maken. Voor wie nieuwsgierig
is, hierbij de link.

Agenda| mei & juni
Vrijdag 23 april:
Dinsdag 11 mei:
Woensdag 12 mei:
Donderdag/vrijdag 13/14 mei:

Koningsspelen – kinderen vanaf 12.00 uur vrij = start meivakantie
8.30 uur gebedsgroep
Vergadering Schooladviesraad
Hemelvaartsdagen vrij
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Donderdag 20 mei:
Vrijdag 21 t/m woensdag 26 mei:
Vrijdag 28 mei:
Maandag 31 mei:
Donderdag 3 juni:
Dinsdag 8 juni:
Dinsdag 8 juni:
Maandag 21 juni:
Donderdag 24 juni:
Vrijdag 25 juni:
Vrijdag 2 juli:
Week van 5 juli:
Dinsdag 6 juli:
Vrijdag 9 juli:
Woensdag 14 juli:
Vrijdag 16 juli:

Pinksterfeest in de klas
Pinkstervakantie (woensdag 26 is studiedag personeel)
8.30 uur gebedsgroep
13.30 uur vergadering Kinderraad
20.00 uur Vergadering Activiteitencommissie
8.30 uur gebedsgroep
19.30 uur MR-vergadering
GMR-vergadering
20.00 uur Vergadering Activiteitencommissie
8.30 uur gebedsgroep
Publicatie rapport II in ouderportaal
Optioneel: oudergesprekken n.a.v. rapport
8.30 uur gebedsgroep
Verschijningsdatum Nieuwsbrief en rapport II mee
Afscheidsavond groep 8
12.00 uur start zomervakantie

Niet vergeten| to check & to do
O
O
O

Aanmelden kinderen die vóór 1 oktober 2021 4 jaar worden of anderen er op attenderen
Kind op maandag geld meegeven voor het goede doel (of online doneren via de QR-code)
Donald Duckies meegeven aan de kinderen

Met vriendelijke groet,
Martin Belder, directeur
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