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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vrijwillige ouderbijdrage

Afgelopen week vierden we dankdag en vond het
Nationaal Schoolontbijt plaats. Veel kinderen hadden
op deze dag ook iets meegenomen voor de
Voedselbank. Hartelijke dank hiervoor!

Van veel ouders hebben wij de vrijwillige ouderbijdrage
ontvangen, hartelijk dank hiervoor. Wanneer u dit nog
niet hebt gedaan vragen wij u dit alsnog te doen. De
brief voor verzoek betaling ouderbijdrage is als extra
bijlage aan de mail toegevoegd.

Schoolontwikkeling

Inloopmiddag, dinsdag 17 november

Op de zijkant van het schoolgebouw is het oude
spandoek vervangen door een nieuw spandoek. Dit
spandoek willen we ook op 2 andere plaatsen op het
schoolgebouw hangen. Op dit spandoek staan de
kernwaarden verbinding, betrokkenheid en veiligheid.
Vanuit deze kernwaarden willen wij ons onderwijs
uitdragen en invulling geven aan schoolontwikkeling.
 Verbinding: het verlangen om vanuit de omgang
met God te werken aan een goede relatie met
kinderen en ouders. De school is een plaats waar
kinderen, ouders en teamleden gehoord en gezien
worden en samen willen leren.
 Betrokkenheid: we geven onderwijs waarbinnen
kinderen zich verbonden weten met de lesstof.
Onderwijs wordt gegeven vanuit een kwaliteitsvolle
instructie. We zijn betrokken op elkaar en leren
naar elkaar te luisteren en voor elkaar te zorgen.
 Veiligheid: we gaan open en respectvol met elkaar
om. We mogen onszelf zijn en houden rekening met
de ander. We bieden duidelijkheid en kiezen op
schoolniveau voor stapsgewijze ontwikkeling.
De missie wordt gedragen door het team en van daaruit
willen we van betekenis zijn voor de kinderen en
omgeving. Op deze kernwaarden zijn wij als school
aanspreekbaar.

De inloopmiddag van dinsdag 17 november kan
vanwege de huidige ontwikkelingen helaas niet
doorgaan. Wanneer wij zorgen hebben over de sociaalemotionele en/of cognitieve ontwikkeling nemen wij
contact met u op. Wanneer u zorgen hebt en/of graag
van de leerkracht hoort hoe de ontwikkeling van uw
kind verloopt, dan kunt u contact opnemen met de
leerkracht. Wij vinden het belangrijk dat u zich gehoord
en gezien weet. Schroom daarom niet uw vragen te
stellen.

Facebook
De afgelopen week hebben we een Facebook-account
geopend. De komende periode willen we deze verder
invullen.

Leerlingenraad
Elke maand komt de leerlingenraad bij elkaar en
bespreken we met elkaar de ontwikkelingen op school.
In de laatste vergadering hebben we onder meer
gesproken over het coronavirus en de maatregelen op
school. De leerlingenraad gaf aan de inspanningen van
de school vanwege corona te waarderen. De regels zijn
duidelijk, er is ruimte om erover te praten en
tegelijkertijd kan er gewoon lekker les gegeven worden.
Ook is de leerlingenraad gevraagd naar voor hen
belangrijke criteria voor een nieuwe SoVa-methode.
Belangrijk hierin vinden zij aandacht voor omgang met
elkaar op social media. De volgende vergadering staat
gepland op donderdag 19 november.

Zendingsgeld en sponsorkinderen

Activiteiten

Wekelijks nemen kinderen zendingsgeld mee. Hiermee
ondersteunen wij 2 kinderen, zodat zij christelijk
onderwijs kunnen ontvangen, toegang hebben tot
gezondheidszorg en er gezorgd kan worden voor een
veilige en schone leeromgeving. In december is Lovena
Filema jarig. Groep 4 zorgt voor een kaart/attentie voor
haar verjaardag.

Vanuit de PO-raad werd het dringende advies gegeven
om sint en Kerst alleen te vieren in aanwezigheid van
kinderen en personeel. Voor velen is de viering van
Kerst in de kerk met alle betrokkenen één van de
hoogtepunten in deze periode. Een teleurstelling dat dit
niet gevierd kan worden zoals we gewend zijn. Wij
denken na over de manier waarop we de viering wel in
kunnen vullen. In de volgende Nieuwsbrief hopen wij u
daarover te informeren.
Een overzicht van alle activiteiten vindt u onderaan de
Nieuwsbrief .

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.
Hartelijke groet,
Namens het team
Bas van Ballegooijen
Belangrijke data:
 Dinsdag 17 november:
 Donderdag 19 november:
 Donderdag 26 november:
 Dinsdag 1 december:



Vrijdag 4 december:
Donderdag 17 december:

inloopmiddag vervalt, zie Nieuwsbrief*
leerlingenraad
techniekochtend groep 8
jeugdverpleegkundige, vaste onderzoeken 5 en 10Jarigen. Ouders ontvangen hiervoor bericht.
sinterklaasfeest en surprisemiddag
Kerstviering

*Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen. Bij de ouderactiviteiten die doorgang vinden dient u zich vooraf
op te geven. U ontvangt voorafgaand aan de activiteit meer informatie.

