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Ter bezinning
Voor u gelezen ... van Jacobus Koelman (1633-1695)
Dit is mijn ernstig verzoek en mijn bede, dat u toch uw kinderen voor de Heere zult opvoeden
en geen arbeid noch moeite zult ontzien. Breng uw kinderen tot God en leer hun, hoe ze Hem
dienen moeten in hun gehele leven. Zij zijn van de Heere, meer dan van u. De Heere is zowel
hun Eigenaar als hun Schepper en Onderhouder. U hebt hen in de doop aan God toegewezen;
daar hebt u een plechtige belofte gedaan dat u hen als Zijn eigendom zou opvoeden; niet voor
het vlees, de wereld en de duivel, maar voor Hem om Hem te dienen en voor Hem te leven.
Data
● 31 maart:
Verjaardag Juf Grisnich-Noom
● 1 april:
Verjaardag Meester van Wijngaarden
● 3 april:
Verjaardag Juf van der Kolk
● 10 april:
Koffieochtend, 8.30 uur
● 13 april:
Verjaardag Juf Daudeij
● 16 april:
CJG-inloop-spreekuur
● 16, 17 en 18 april:
Centrale Eindtoets groep 8
● 18 april:
De school gaat om 12.15 uur uit i.v.m. de
Paasbijeenkomst in de Salemkerk, 19.00 uur
● 19 april t/m 22 april:
Goede Vrijdag / Pasen

● 20 april:
Verjaardag Juf Kieboom
● 24 april:
Verjaardag Meester Brak
● 24 april:
Kijkavond, 19.00-21.00 uur
● 26 april:
Koningsspelen
Sportdag groep 1 en 2
● 29 april:
Verjaardag Juf de Jong (1b/2b)
● 29 april t/m 3 mei:
Meivakantie
● 22 mei:
Ledenvergadering schoolvereniging
Een datum om te noteren!
● 14 juni:
Sportdag groep 3 t/m 8

Geboren
We ontvingen blijde berichten, want er werden de afgelopen tijd wel drie lieve, kleine zusjes
geboren! Julia is het zusje van Elène, Laurene en Emma Wouters. Het zusje van Boy, AW, en
Puck van Es heet Eef. En het zusje van Boaz den Breejen wordt Naomi genoemd. Allemaal van
harte gefeliciteerd!

Centrale Eindtoets
Op 16, 17 en 18 april wordt de Centrale Eindtoets in groep 8 afgenomen.
Kijkavond
24 april is onze tweejaarlijkse kijkavond. Komt u ook?!
Vanuit ons schoolplan geven we wat achtergrondinformatie.
In de kleuterklassen werken we vooral thema-gericht. In de
groepen 3-8 wordt meer programma-gericht gewerkt in
vakken. Om het thematisch werken vanuit de onderbouw een
vervolg te geven en om de betrokkenheid van de kinderen bij
het onderwijs te vergroten is in de groepen 3 t/m 8 gekozen
voor het werken met miniprojecten. Een ander belangrijk doel
is het in elkaar laten overvloeien van de zaakvakken
(wereldoriëntatie). Dit werken in miniprojecten gebeurt drie keer per jaar en is verdeeld over de
drie rapportperiodes. Door de (half)open opdrachten is er sprake van een natuurlijke
differentiatie naar moeilijkheidsgraad en belangstelling. Ook wordt de zelfstandigheid van
kinderen geoefend.
Om de geleerde inhoud in de praktijk te zien, vinden wij excursies een belangrijke aanvulling.
Ook kan een excursie dienen als inleiding op een te behandelen thema.
Op de kijkavond zullen alle producten van de teken- en handvaardigheidslessen worden
getoond. Al of niet in verband staand met de genoemde miniprojecten.
Koffieochtend
10 april is er weer een koffieochtend.
Naar aanleiding van de geringe opgave voor 30 januari hebben we
ervoor gekozen het voor de volgende koffieochtend op een andere
manier ‘aan te vliegen’.
Deze keer is er een vrije inloop, dus opgave is niet nodig.
We hebben ook geen specifiek onderwerp. Waar gaan we het over
hebben? Dat mag u zeggen: over de school, over het onderwijs,
over de opvoeding. Waar zit u mee? Waar hebt u vragen over? We gaan met elkaar in gesprek.
De kleinere kinderen worden ‘opgevangen’ in de crèche in het speellokaal.
Koningsspelen
Op vrijdag 26 april vieren we als school samen met de andere Lissese
scholen de Koningsspelen.
We beginnen deze dag met een feestelijke opening bij de vlag, aan de
voorkant van de school.
Komt u ook meezingen? Hartelijk welkom!
Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 volgt er dan een Koningsontbijt. Aansluitend hebben de
groepen 1 en 2 hun sportdag; voor de groepen 3 en 4 zijn er spelletjes georganiseerd in
Speeltuin Marijke. Voor deze groepen eindigt de schooldag op de gewone tijd; 12.15 uur.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben na de feestelijke opening het gewone
ochtendprogramma in de klas. Rond 11.45 uur is er voor hen de Koningslunch.

Daarna gaan de kinderen van groep 5 en 6 richting de Spartaan en de kinderen van groep 7 en
8 naar sportpark Ter Specke. Hier worden spelletjes georganiseerd door verschillende
verenigingen.
De kinderen die met de bus naar school gaan, worden door collega’s van en naar het sportveld
gebracht, zodat ze op tijd zijn voor de bus. De andere kinderen kunnen naar huis
gaan/opgehaald worden wanneer het programma plm. half drie is afgerond.
’s Middags is er voor iedereen een koek en een pakje drinken. De kledingvoorschriften zijn
hetzelfde als tijdens de sportdag. Bij het sportpark is er gelegenheid om te kleden. Wilt u zelf
letten op warme kleding/zonnebrand, afhankelijk van het weer?

Paasbijeenkomst
Voor de viering van de kerkelijke feestdagen in schoolverband
hebben we beleid. Het Kerstfeest wordt jaarlijks gevierd in
besloten kring ín school. Pasen en Hemelvaart/Pinksteren
worden om het jaar gevierd in de “Salemkerk”, zodat ook ouders
en andere belangstellenden erbij kunnen zijn.
Dit jaar is Pasen aan de beurt.
We houden we deze bijeenkomst op 18 april.
Alle ouders, grootouders, familieleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom!
Aanvang 19.00 uur. We verwachten álle kinderen ’s avonds in de kerk.
We hopen op een mooie en gezegende avond.
Voor deze bijeenkomst hebben we de volgende praktische puntjes:

Bij de ingang van de kerk ontvangt u een programmaboekje van deze avond.

Wilt u erop toezien dat de kinderen vóór de viering naar de wc zijn geweest, met name de
kleuters?

De leerkrachten zitten per groep vooraan in de kerk. U kunt uw kind(eren) daar vanaf
18.45 uur brengen. De leerkrachten wijzen de kinderen dan een plekje.

Na afloop blijven alle kinderen van groep 1 t/m 3 zitten. Het is de bedoeling dat u als
ouder(s) uw kind vooraan in de bank bij de desbetreffende leerkracht ophaalt.

De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan wel zelfstandig de kerk uit. Het kan handig zijn om
samen met uw kind af te stemmen waar ze u kunnen vinden, als ze niet zelfstandig naar
huis mogen.

Er wordt niet gecollecteerd.

Wilt u er over nadenken of het wel nodig is om uw kind snoep mee te geven? Het is voor
de kinderen erg lastig om anderen te zien eten en zelfs niets te hebben.

Er mogen geen foto- en/of video-opnames worden gemaakt.

Degenen die thuis via de kerktelefoon willen meeluisteren, kunnen vanaf maandag 14 april
een programma (laten) afhalen op school. U kunt ook bellen naar telefoonnummer
0252-413099. Wij zorgen er dan voor dat u een programma krijgt thuisbezorgd.
Donderdagmiddag 18 april is er geen school. De school gaat dan om 12.15 uur uit.

Personeel
U hebt vast hier of daar de advertentie(s) gezien waarin we sollicitanten oproepen voor de
vacatures in de onder- en middenbouw. Dankbaar mogen we opmerken dat er sollicitanten zijn.
Voorwaar geen vanzelfsprekende zaak, gelet op het grote personeelstekort in het geheel van
Onderwijsland. We hopen in de nood op onze school te kunnen voorzien.
Planning
We vragen uw aandacht voor de laatste bladzijde uit de school- en
jaargids, waar de vakanties en belangrijke data vermeld staan.
Jaarlijks hebben we vijf keer vóór elke vakantie op vrijdagmiddag vrij.
Dit hebben we zo gepland op veler verzoek i.v.m. het tijdig kunnen
bereiken van eventuele vakantiebestemmingen. In het vakantierooster
wordt dit weergegeven met behulp van een sterretje.
De oplettende lezer heeft kunnen zien dat dit sterretje dit jaar ontbreekt bij de meivakantie. Dit
is omdat op 26 april in Lisse de Koningsspelen worden georganiseerd. De groepen 5-8 hebben
dan tussen 12.30 en 14.00 spelletjes op het sportterrein. De groepen 1-4 hebben alleen ‘s
morgens activiteiten i.v.m. Koningsdag. ’s Middags zijn ze, zoals elke vrijdagmiddag, vrij! De
groepen 5-8 zijn een uur eerder uit dan gewoonlijk, omdat ze op Koningsdag in de middagpauze
‘doorgaan’.
U ziet in het overzicht wél een sterretje staan bij de week die we met Hemelvaart vrij zijn. Dit is
dit jaar een extra week, zodat we de middag die we bij Koningsdag ‘inleveren’, kunnen besteden
voor deze extra week.
School-op-Seef
Alle ouders die meehielpen, hartelijk bedankt! Alles is heel fijn
verlopen. De kinderen hebben weer veel kunnen leren van de
praktijklessen en de voorlichting voor de groepen 6 en 7, die werd
gehouden door wijkagent Van Rijn.
Verkeersexamen
Het theoriegedeelte van het verkeersexamen in groep 7 wordt afgenomen op donderdag 4 april.
De kinderen zijn hard aan het leren en oefenen. Daarna, op maandag 8 april, wordt in Lisses
verband het praktijkgedeelte van het examen op de fiets afgelegd. De ouders hebben hiervoor
een apart schrijven gehad. We hebben de route bij School-op-Seef al een keer gereden. Het kan
geen kwaad de route nog eens te fietsen.

We willen nog eens benadrukken dat de fietsen van de
leerlingen écht in orde moeten zijn.
Fiets niet in orde = niet meedoen aan het praktische
verkeersexamen. En dat zou natuurlijk heel jammer zijn!
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