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Ter bezinning
500 jaar Reformatie
We hebben al veel kunnen lezen over de herdenking van de Reformatie op 31 oktober 2017. Het
is dan 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen uitgaf. Uit de Gezinsgids nemen we een
bladzijde over, waar we informatie kunnen lezen over de zogenaamde Lutherroos.

Data
●
●
●
●
●
●

26 oktober:
Inloopmiddag groep 3-8, 15.00-16.30 uur
31 oktober:
Bezinningsmiddag team
1 november:
Dankdag
7 november:
Verjaardag Juf Maljaars
16 november:
Verjaardag Juf van Haaften
21 november:
Verjaardag Juf Verhage

●
●
●
●
●
●

23 november:
Verjaardag Meester van Zuijlen
27 november:
Verjaardag Juf Jol
29 november:
Actiemarkt!
30 november:
Verjaardag Juf van Voorden
30 november:
Groep 1-4 ’s middags vrij
1 december:
Groep 1-4 vrij

Geboren
Een blij bericht van familie de Mooij. Bij Lydia werd een zusje geboren!
Ze kreeg de naam Joëlle. Hartelijk gefeliciteerd!

Ook van Juf Sollie en haar man ontvingen
we blij bericht. Op vrijdag 6 oktober werd
in hun gezin een lief zoontje en broertje
geboren. Ze noemen hem David.

En ook bij Juf Reijerkerk en haar man
was er blijdschap. Zij ontvingen op
dinsdag 10 oktober een lief dochtertje dat
zij Suze noemen.

Verhuisd
Floore en Sarah Mijnders zijn verhuisd naar de van Matenesselaan 13, 2161 LD in Lisse.
We wensen jullie een fijne tijd in het nieuwe huis, Floore en Sarah!
Actie
Op maandag 13 november start de schoolbrede actie ten bate van stichting OEKROE.
We willen ons gaan inzetten voor de school in Dubno in Oekraïne.
Voor u is het handig om alvast wat dingen te weten.
● Op woensdag 29 november houden we de actiemarkt. Hiervoor vragen we uw hulp
door een half uurtje van uw tijd te geven.
● Heeft u een kind in groep 1-3, dan verwachten we dat u zelf met uw kind over de markt
gaat of een andere begeleider voor uw kind regelt.
● Ook is er een kleedjesmarkt, dus bewaar oude spulletjes nog een paar weken …!
● In de weken van de actie is het zendingsgeld ook voor dit doel bestemd.
● Daarnaast kunt u 3 weken lang uw lege flessen op school inleveren, zodat we het
statiegeld op kunnen halen voor het actiedoel.
● Verdere informatie volgt in een speciale folder na de voorlichting voor onze kinderen op
dinsdag 13 november.
School-op-Seef
De Verkeerspraktijklessen zijn weer achter de rug. In de week voor de herfstvakantie is er in
alle groepen aandacht besteed aan dit belangrijke aspect van ons onderwijs.
We hebben veel positieve reacties gekregen over het nut en de noodzaak. Vanuit School-opSeef worden we begeleid door een zogenaamde verkeersleerkracht. Deze was zeer tevreden
over de positieve inzet van de hulpouders. Een welgemeend bedankje voor uw enthousiaste
inzet is dan ook zeker op zijn plaats.
Met de verkeersleerkracht is ook gesproken over een stukje dagelijkse verkeerspraktijk.

Bovenstaand ziet u foto’s van de kruising Schoolstraat/Parkeerplaats Hoogvliet. Op deze kruising
ontstaan vaak zeer gevaarlijke situaties, door verkeerde inschattingen van kinderen en/of
volwassenen. Het lijkt alsof fietsers voorrang hebben, omdat we denken dat het een
parkeerplaats (uitrit) is. Het is echter een gelijkwaardige kruising, dus als de kinderen uit school
fietsen richting de Kapelstraat heeft het verkeer vanaf de parkeerplaats (rechts) voorrang.
Het is goed om dit met uw kind te bespreken; wij zullen dit in de les ook doen. Daarnaast zullen
we dit aankaarten bij de gemeente om te zien of dit duidelijker gemaakt kan worden.

Hoofdluis
Opnieuw hebben we melding gehad van hoofdluis uit verschillende groepen. Daarom brengen
we het onderstaande onder uw aandacht.
We vragen u, als ouder(s), uw kind(eren) regelmatig te controleren en het te melden als er
sprake is van hoofdluis.
Op school handelen we volgens het volgende protocol:
1. De eerste melding nemen we voor kennisgeving aan.
2. Bij een volgende melding binnen de groep geven we in de betreffende groep brieven uit.
3. Bij groepsoverstijgende meldingen geven we alle gezinnen een brief.
4. In beide gevallen doen we een dringend beroep op de ouders de melding
uiterst serieus te nemen en alles te doen wat in uw vermogen ligt om hoofdluis te
voorkomen en/of uit te roeien.
5. In geval van een heuse epidemie zullen we over moeten gaan tot maatregelen als het
gebruik van luizentassen, maandelijkse controle in de hele school, enz.
Van de GGD ontvingen we het volgende advies:
Er gaan nogal wat verhalen rond over hoe je het beste hoofdluis kan voorkomen of bestrijden,
maar veel van die verhalen zijn fabeltjes. Ze geven een valse zekerheid en kunnen er voor
zorgen dat het gewenste resultaat niet bereikt wordt. Wekelijks controleren en bij een
besmetting 14 dagen kammen blijft het beste advies.
Helaas zien we dat veel ouders pas in actie komen als ze van school een brief krijgen dat er
hoofdluis is geconstateerd. Door dit afwachten wordt de besmetting laat gesignaleerd. De
hoofdluis heeft zijn weg al bij velen gevonden. Het is op dat moment een lastig gevecht om met
elkaar de hoofdluis te bestrijden. Bij wekelijkse controle door de ouders, wordt de hoofdluis in
een vroeg stadium gesignaleerd en kan in veel gezinnen een hoop ellende voorkomen worden.
Website
Vanaf maandag 30 oktober zijn we weer online!
Het heeft wat voeten in aarde gehad ..., langer geduurd dan gepland ...
Maar … het resultaat mag er zijn!
De afgelopen maanden kreeg u bij een bezoek aan onze site te zien dat
onze website werd vernieuwd en zichtbaar zou zijn over enkele dagen.
Die enkele dagen werden enkele maanden...
Onze excuses!
We hopen u met onze vernieuwde website een frisse blik te geven op onze school en het
schoolleven. U vindt er relevantie informatie, maar we houden u ook op de hoogte van
(komende) activiteiten. Daarnaast geven we u een inkijkje in de groepen door het publiceren
van foto's en nieuws. Voor de ouders is er een gedeelte waarvoor inloggegevens nodig zijn.
Deze ontvangt u via een e-mail.
Gaandeweg zal het aanbod van informatie op de website groeien. Mist u iets? We houden ons
aanbevolen voor tips! Hartelijk welkom op onze vernieuwde website!

Typevaardigheid
We schreven u over eerder over typevaardigheid van de kinderen.
In onze leerlijn ICT hebben we het onderwerp typevaardigheid geschrapt! Hoezo? Is het niet
meer belangrijk? Zeer zeker wel!
Typevaardigheid is lange tijd een verantwoordelijkheid van ouders geweest. De komst en
ontwikkeling van het ICT-onderwijs brachten de typevaardigheid in de school. Samen met nog
zo veel andere aandachtsgebieden die erbij kwamen. Denk aan Engels, burgerschap, sociale
redzaamheid, bevordering van gezond gedrag, techniek, etc. De onderwijstijd breidde echter
niet uit. Ons doorgaans goede niveau van het onderwijs in de basisvaardigheden als rekenen,
taal en lezen willen we graag handhaven. U voelt wel, dat vraagt keuzes.
Onderzoek en evaluatie hebben ons doen inzien dat typevaardigheid het best geleerd wordt in
frequente, korte oefenmomenten. In de praktijk van ons onderwijs is dat in de klassensituatie
niet haalbaar. In de groepen 5 en 6 werd in een bepaalde periode van het jaar een module
typevaardigheid doorgenomen. Dat betekende één keer in de week een half uur er aan werken.
Dit staat haaks op “frequent en kort” en leidde dan ook niet tot het gewenste resultaat. We
vinden het evenwel niet verantwoord om dit te veranderen ten koste van andere belangrijker
schoolzaken.
Daarom typevaardigheid dus uít de leerlijn ICT.
Thuis kunt u er misschien wel mee aan de gang. Frequent en kort oefenen zijn in de
thuissituatie makkelijker te realiseren dan in de schoolsituatie.
Hiervoor geven we vandaag folders mee aan de oudste kinderen van groep 5-8 van:
● PICA (€39,00) en
● Typeworld (€70,00)
U ziet hier twee verschillende prijzen. De aanbieder van Typeworld geeft aan dat dit
voornamelijk zit in de begeleiding van de kinderen en de samenwerking met school. Uiteraard
bent u vrij om uw eigen keuze te maken.
Catalogi
Er zijn weer pracht-leesboeken verschenen! Omdat we het lezen een warm hart toedragen én
we een leesboek cadeau kregen van de uitgevers, geven we voor alle gezinnen een catalogus
mee van:
● Uitgeverij de Ramshoorn te Goes en
● Uitgeverij den Hertog te Houten
Contactavond groep 1 en 2
 Voor de groepen 1 en 2 zijn er contactavonden op 11 en 13 december. We vragen u uw
voorkeur door te geven indien u op een van de dagen verhinderd bent. Dit kan via een e-mail
aan mw. van Vugt hvanvugt@deakkerlisse.nl tot uiterlijk donderdag 23 november. Denkt u er
alstublieft aan dat het systeem geen overvloed aan voorkeuren kan verwerken!

Voor alle data in deze
nieuwsbrief geldt:
Deo Volente
GR/EvL

