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Ter bezinning
… Lerarentekort …
Wie zorgt er voor onze kinderen?
Het grote doel van het christelijk onderwijs is om kinderen bij de hand te nemen en deze tot de
bron te leiden. Dat kunnen alleen mensen doen die zelf uit die bron gedronken hebben. Die zelf
iets hebben geproefd van het wonder “Smaakt en ziet dat de Heere goed is”.
Psalm 78: Wij zullen het niet verbergen voor de kinderen, voor het navolgende geslacht.
Wel eens nagedacht over werken in het onderwijs? Stimuleer uw kinderen voor de keuze van
een opleiding in het onderwijs. Op onze school zijn er momenteel gelukkig geen vacatures. In
het geheel van het (christelijk) onderwijs is de nood hoog. Bid en werk!
Data
● 29 november:
Groep 1-4 vrij
● 4 december:
Informatieavond Voortgezet Onderwijs
● 9 en 10 december:
Contactavond groep 1 en 2
● 9 december:
Verjaardag Juf van Leeuwen-Dieleman
● 10 december:
Verjaardag Juf Reijerkerk
● 12 december:
Verjaardag Mw. van Vugt
Verjaardag Juf ‘t Lam
● 15 december:
Verjaardag Juf de Jongh-Midavaine

● 17 december:
CJG-inloop-spreekuur
● 19 december:
 Kerstfeest kleuters, 19.00 uur
 Groep 1 en 2 ‘s middags vrij
● 20 december:
 Groep 1 en 2 vrij
 Groep 3 t/m 8 Kerstfeest
 De school gaat om 12.15 uur uit
● 23 december t/m 3 januari:
Kerstvakantie
● 24 december:
Verjaardag Juf Romijn

Geboren
Wat keken ze naar haar uit! Bij Jouke en Jinthe Tuinier is een lief klein zusje geboren. Ze kreeg
de naam: Sinne.
Ook naar de baby van familie Westerman werd verlangend uitgekeken. Bij Luuk, Boaz, Hidde,
Jelle en Guus werd een lief, klein broertje geboren. Hij kreeg de naam Job.
Hartelijk gefeliciteerd!

Actie
In maart wordt weer de tweejaarlijkse, schoolbrede
actie gehouden. Het doel is deze keer het christelijk
(Messiaans) onderwijs in Jeruzalem op de
Makor HaTikvahschool.
Dit is de enige Messiasbelijdende school in Israël. De school is erkend door de staat, maar voor
de financiën is men afhankelijk van giften.
Ons actiegeld zal via het Deputaatschap voor Israël bij de school terecht komen.
Endanbenjeleraar.nl
Meer leraren in po en vo. Dat is de missie van “En dan ben je leraar”,
een project dat gesteund wordt door verschillende partijen in het
christelijk-reformatorische onderwijs, waaronder de VGS. De
mogelijkheid om mee te kijken in de klas is een van de acties om
jongeren én ouderen kennis te laten maken met het onderwijs.
Van 9 t/m 13 december openen wij met meer dan honderd scholen de lokaaldeuren voor
geïnteresseerden. Zowel voor scholieren als voor zij-instromers is dit dé kans om sfeer te
proeven in het onderwijs! Ook eens meekijken in de klas? Of ken je iemand voor wie dit iets is?
Meer informatie vind je op meekijkenindeklas.nl.
Groep 1c
Woensdag 8 januari 2020 start de nieuwe kleutergroep in “de Klaproos” onder leiding van Juf
Daudeij. De kinderen in deze groep gaan naar school op maandag, woensdag en donderdag.
Voor hun eerste schooldag hebben we de volgende indeling gemaakt.
Een aantal kinderen is nog geen vier jaar op de eerste schooldag. Dit heeft vooral een
praktische reden om werkbare groepjes te kunnen vormen. Intern hebben we met elkaar
afgesproken dat de kinderen van groep 1c hun verjaardag op school NIET vieren. Zo kort na het
afscheid van de Rakkertjes én de kennismaking op school vinden we dit qua indrukken voor de
kinderen een beetje ‘overdone’.
Woensdagmorgen 8 januari 2020
1
Rosalin Boogaard
2
Femke de Vries
3
Rafaël Dorrepaal
4
Lynn Honders
5
Gideon van Duijvenvoorde
6
Justin 't Lam
7
Rens Weststrate
8
Manuël Bezuijen
9
Julia Mijnders
10
Rosalie Mijnders
Woensdagmorgen 18 maart 2020
11
Marcus van Wijngaarden
12
Nancy bij de Vaate
13
Willem Koekoek
14
Elias Oldhoff

Woensdagmorgen 15 april 2020
15
Daniël de Jong
16
Thamar de Gans
17
Rens Grisnich
18
Jessa van Lagen
Woensdagmorgen 27 mei 2020
19
Thijs Brouwer
20
Romée Oldenhage
21
Jacoline Verschoor
22
Jane Ligtenberg
23
Matthé Rip

Hadassa
We kijken terug op een gezellige verkoping, waarvan de opbrengst voor de school bestemd is.
Fantastisch dat zoveel dames zich hiervoor zo enthousiast inzetten. We willen ook alle ouders
bedanken die van hun meeleven blijk gaven.
We kijken met spanning uit naar 7 januari, de avond dat het schoolbestuur vergadert met de
dames van Hadassa. De definitieve opbrengst wordt dan bekend! Fijn natuurlijk, daar doen we
het voor. Maar laten we ook opmerken dat de saamhorigheid en liefde voor de school minstens
zo belangrijk zijn. Dat laat zich niet in geld uitdrukken. Iets om zuinig op en dankbaar voor te
zijn.
Informatieavond Voortgezet Onderwijs
Op woensdag 4 december 2019 houden we een informatieavond voor de ouders van groep 8 in
verband met de overgang van hun kinderen naar het Voortgezet Onderwijs. Ouders van groep 8
hebben deze week uitgebreider informatie over deze avond ontvangen.
Kerstfeest
De kinderen in de groepen 1 en 2 zijn al hard aan het oefenen. Wat is het mooi om te horen dat
ze hun versjes en teksten vaak al heel goed kunnen zingen en opzeggen! Donderdagavond
19 december vindt de kerstviering met de kleuters plaats. Hun ouders ontvangen t.z.t. een
speciale uitnodiging voor deze avond.
Een van de veel gestelde vragen is: “Mogen opa’s en oma’s of andere belangstellenden ook
komen?” “Wie mogen er wel en wie mogen er niet?” Die keuze laten we graag aan u! De
gemeenschapsruimte biedt een beperkt aantal plaatsen. Per kleuter kunnen we twee
volwassenen plaatsen. Broertjes/zusjes horen daar niet bij. We zien uit naar een mooie avond.
Vrijdagmorgen 20 december hopen we het Kerstfeest te vieren met de kinderen van de groepen
3 t/m 8. Dit is alleen voor de leerlingen. De kleuters zijn deze morgen vrij.
Ouderavond groep 7
In de Schoolgids hebt u kunnen lezen dat we op 15 januari een
ouderavond voor groep 7 hopen te houden. Voor de invulling van het
programma zijn we in contact gegaan met de werkgroep Nieuwe Media van
Driestar educatief. Deze werkgroep deed en doet onder leiding van de heer
Wim van den Bosch onderzoek naar de invloed van nieuwe media op oud
en jong in gezin, kerk en school.

Men heeft intussen flink zijn sporen verdiend op dit terrein en heeft regelmatig over dit
onderwerp geschreven en al veel ouderavonden en lezingen verzorgd.
We herkennen allemaal de grote hoeveelheid vragen en dilemma’s waar we als opvoeders
tegenaan lopen bij de vorming van onze kinderen op dit terrein. Dhr. v.d. Bosch helpt hierbij
met zijn schat aan ervaring, grote kennis en concrete, praktische benadering. Hierin heeft hij
oog voor de actuele realiteit, waarbij hij zich baseert op een Bijbelse visie op mediagebruik.
Meneer v.d. Bosch reikte ons het idee aan om een ouder-kind-avond te organiseren. Vorig jaar
hebben we dat ook gedaan. Er was een hoge mate van tevredenheid. Ouders en leerkrachten
hebben het erg waardevol gevonden en geadviseerd om het elk jaar te doen. Nodig wéér alle
ouders én alle leerlingen van groep 7 uit. Een veel kleinere doelgroep, maar die kun je dan veel
gerichter benaderen met een optimaal ‘rendement’. We hebben daar een speciaal, interactief
programma voor ontwikkeld.

Hoe ziet de opzet er concreet uit?
1. Opening voor ouders, kinderen en team
2. Presentatie voor ouders, kinderen en team
3. Groepsgesprek voor kinderen
4. Groepsgesprek voor ouders
5. Gezamenlijke afronding
Wat maakt deze opzet succesvol?
 Een gezamenlijke doordenking van een basishouding bij mediagebruik: vreemdelingschap,
grenzen in acht nemen, de goede richting wijzen en inslaan, verantwoordelijkheid.
 Er zijn concrete opbrengsten: Vanuit de groepsgesprekken gaan we met praktische,
haalbare afspraken naar de gezamenlijke afronding. Daar worden de afspraken in volgorde
van belangrijkheid gebundeld tot een set van vijf. Deze komen op een flyer. Deze vormt de
richting voor de toekomst. Zo wordt het iets van “ons”. Hier hebben we wat aan in de
toekomst!
 Belangrijk dus, dat alle ouders en kinderen van groep 7 er zijn.
Waarom groep 7?
De ervaring van de werkgroep heeft geleerd dat dit het
meest effectieve moment is. De praktijk wijst uit dat veel
kinderen in groep 8 (in verband met hun overgang naar het
voortgezet onderwijs) een smartphone krijgen (vergelijk
het met de nieuwe fiets en een nieuwe tas). Kinderen en
ouders worden op deze wijze al in groep 7 hierop
voorbereid en geholpen bij het maken van afwegingen en
keuzes. Zou je het in groep 8 doen, is het voor sommigen
in dit opzicht ‘achterhaald’, omdat de keus al is gemaakt.

De ouders en kinderen van de groepen 7 krijgen hierover een aparte
uitnodiging met agenda. Houdt ú allemaal de datum vrij?!
Hartelijk welkom op 15 januari!
Ouderraadsverkiezingen
In verband met de verhuizing, en daardoor het vertrek, van Kees van Duijvenbode uit de
ouderraad, zijn er onlangs verkiezingen gehouden voor een nieuw ouderraadslid.
De stemmen zijn inmiddels geteld en dhr. S. van der Boon (Raymond) werd gekozen om de
ouderraad weer voltallig te maken. We zijn blij u te kunnen melden dat hij zijn verkiezing heeft
aanvaard.
Personeel
Als Juf Daudeij naar groep 1c gaat, zal Juf Huijsmans haar OA-taken overnemen.
Dit valt precies samen met haar vervanging in het zwangerschapsverlof van Juf van Leeuwen,
die na de kerstvakantie weer hoopt te beginnen.
Plakavond
We hebben voor dit najaar één plakavond gepland. Fijn dat u zich opgaf. We herinneren u aan
de datum: deze avond staat gepland voor 12 december. We beginnen rond 19.00 uur en hopen
het werk zo’n 21.30 te hebben afgerond.

TSO-cursus
Overblijf- en pleinwachtouders hebben een wettelijke bevoegdheid nodig voor dit werk. Dat
betekent dat élke TSO-ouder een cursus gevolgd móet hebben. Het is dus niet langer
vrijblijvend. De cursus wordt op school gehouden, door school georganiseerd en betaald. In
overleg met Driestar educatief hebben we een cursus overblijven en een cursus pleinwacht
gepland.
Cursus Overblijven
 bestemd voor de TSO-ouders van de groepen 1 t/m 4
 2 dagdelen, van 08.45-12.00 uur
 Data:
o Woensdag 22 januari 2020
o Woensdag 12 februari 2020
Cursus Pleinwacht
 bestemd voor de TSO-ouders van de groepen 5 t/m 8
 1 dagdeel, van 08.45-12.00 uur
 Datum:
o Woensdag 5 februari 2020
U kunt zicht opgeven d.m.v. het Opgaveformulier Cursus TSO op onze site.
TSO-evaluatiebijeenkomst
12 november was de evaluatiebijeenkomst TSO.
We hadden een fijne bespreking. Wel stelden we enigszins
teleurgesteld vast dat de opkomst met 16 aanwezige
ouders (van de bijna 100 TSO-ouders) erg mager was. Als
school behoren wij gelegenheid te geven aan ouders om de
TSO te kunnen organiseren. Wij komen ouders tegemoet
door een flink deel van die organisatie ‘uit handen te
nemen’. Heel veel ouders leveren in praktische zin een
waardevolle bijdrage aan de TSO. Hun inbreng tijdens een
evaluatie wordt dan node gemist.

Wat heeft deze evaluatie opgebracht?
Heel veel gaat goed! Fijn, houden zo.
Sommige dingen zijn voor betering vatbaar:
Verkeer
● Tijdens de feestweek in september zullen we vanwege de onoverzichtelijkheid een extra
brigadier inzetten bij de oversteekplaats ter hoogte van de Gewoonste Zaak.
● Het komt jammer genoeg nog steeds voor dat ouders die met de auto komen hun kinderen
voor het schoolhek afzetten. Ze stoppen dan midden op de Schoolstraat. Dit zorgt voor
onveilige situaties met fietsers, fietsende leerlingen en openslaande portieren. Spreek
elkaar hier persoonlijk op aan. Gebruik de beschikbare parkeerplaatsen!
Pleinwacht
● Door de kinderen wordt aangegeven dat de pleinwacht ‘niets’ doet. Pleinwacht is een
actieve bezigheid. Maak contact, heb overzicht, loop rond! De pleinwacht heeft het voor het
zeggen! Ouders mogen assertief zijn.

● Bezoekers mogen niet zomaar naar binnen. Ze melden zich eerst bij de pleinwachtouder.
Ook hierin mogen ouders assertief zijn: “Wie bent u?”
● De grens tussen het groep-3-plein en het kleuterplein is onduidelijk. Deze grens wordt
aangegeven door een klinkerlijn tussen de stoeptegels ter hoogte van het lokaal van Juf
van Haaften. Ook het doolhof en klimrek horen bij het groep-3-plein. Verder is het fijn als
pleinwachtouders beide delen van het plein (kleuterkant én groep-3-kant) voor hun
rekening te nemen.
Algemeen
● Ouders wordt in alle gevallen gevraagd ongehoorzaamheid, brutaal gedrag e.d.
onmiddellijk te melden bij de leerkracht.
● Het taalgebruik van veel kinderen laat te wensen over. Ouders schrikken van
scheldwoorden, vloeken en vulgaire woorden.
Typvaardigheid
Typevaardigheid is een van de vaardigheden waarvan de school vindt dat
elk kind hierover zou moeten beschikken met het oog op de middelbare
schooltijd en de verdere toekomst.
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.
Wij hebben een afspraak gemaakt met The House of Typing, om een
aanbod te doen aan onze leerlingen voor het volgen van een
typetraining. Dit instituut heeft een nieuw innovatief concept voor typetraining ontwikkeld
waarover wij enthousiast zijn.
Nieuw binnen deze training zijn de volgende elementen:
● Kinderen doen de training thuis online in spelvorm.
● Docentbegeleiding (365 dagen per jaar) door de docenten van The House of Typing.
Kinderen kunnen altijd vragen stellen of hun verhaal doen binnen het programma. Elke
vraag wordt dezelfde dag beantwoord.
● Adaptief, de moeilijkheidsgraad van de training wordt steeds individueel aangepast aan de
mogelijkheden van uw kind.
● Gemiddelde duur van de training is 25 weken (als vijf kwartier per week wordt getypt)
maar de mogelijkheid is er om er een jaar (begeleid) over te doen.
● Voortdurende rapportages naar de cursist, de ouders en de school.
● Ieder kind dat wil, gaat zijn diploma behalen.
Deze training wordt in Nederland verkocht voor € 120,00. Voor de leerlingen van onze school
geldt een prijs van € 70,00. Het is mogelijk de training in 4 of 12 maandelijkse termijnen te
betalen.
Inschrijven
● Inschrijven kan tot en met vrijdag 6 december 2019. Dit kan digitaal via
thehouseoftyping.nl/inschrijven. Vul hier de cursuscode ABNM 12075 in.
Onder de inschrijvers via de site wordt een notebook computer verloot.
● Inschrijven kan ook door het handmatig invullen van het inschrijfformulier op onze site.
Uw kind kan dit formulier inleveren bij de leerkracht.
Wij hopen dat veel kinderen gaan leren typen.

OM DOOR TE GEVEN
Kerstviering Club Mefiboseth
Op D.V. zaterdag 14 december is de jaarlijkse kerstviering met
de vrienden en vriendinnen van “Club Mefiboseth”.
We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn. De leden van
de club genieten echt van uw aanwezigheid! Deze kerstviering is
ook voor jonge kinderen geschikt!
Er is een Bijbelvertelling en een vrije vertelling. De clubleden
zingen een aantal verzen, en een aantal clubleden en de leiding
verzorgen de declamatie. Na deze versjes en declamaties mogen alle kinderen naar voren
komen om 2 psalmversjes met de clubleden mee te zingen: Psalm 81:12 en psalm 136:1.
Na de sluiting is er bij de uitgang achter in de kerk voor de kinderen een zakje snoep.
Deze kerstviering is in de Salemkerk, begint om 11 uur en duurt ongeveer 5 kwartier.
Van harte welkom!

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

