nieuwsbrief november
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
november. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op onze website en in de boekenkast van het
Ouderportaal.
In deze nieuwsbrief:
Dankdag: Alles geef ik U
Actie4Kids gaat weer van start!
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Vrijwillige ouderbijdrage
Mededelingen:
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Toiletten
Zij-instromer
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Nieuwe leerlingen
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Agenda

De Kinderboekenweek is geweest.

De boekenmarkt was een groot succes.
Stichting Voorkom heeft gastlessen verzorgd in
de bovenbouw over drugs, alcohol en social media.

Dankdag: Alles geef ik U
Woensdag 7 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Het thema van de dienst is: “Alles
geef ik U.” We zullen samen stil staan bij het verhaal van de weduwe die twee muntjes gaf voor
de schatkist van de tempel. Een onopvallende
gift. Waarschijnlijk door de meeste mensen niet
op waarde geschat. Echter wel door de Here Jezus. Hij richt de aandacht van de discipelen op
deze vrouw. En daarmee ook onze aandacht. Wij
kunnen vaak gemakkelijk 2 munten missen, deze
weduwe niet, zij gaf haar hele bezit. Wat in mensenogen niet veel lijkt toe te voegen, wordt door
de Here Jezus op waarde geschat. Want Hij ziet
het hart, het vertrouwen en de dankbaarheid
waarmee gegeven wordt. Ook het kleinste gebaar
van bijvoorbeeld een kind. Daarom: Alles geef ik
U.
U bent allen van harte uitgenodigd om de dienst
bij te wonen. De dienst begint om 10 uur en zal
gehouden worden in de Hervormde Kerk. De collecte is o.a. bestemd voor Stichting Chris. Dit is
een stichting die kinderen met moeilijkheden
helpt. http://kinderen.chris.nl/

Actie4Kids gaat weer van start!
Het begint met een lege schoenendoos.
Eenmaal mooi versierd en gevuld met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel
is het een cadeau van onschatbare waarde. Actie4Kids wil er dit jaar landelijk weer zo’n 45.000

inzamelen voor kinderen die elders op de wereld
leven in moeilijke omstandigheden. Een beetje
delen van onze overvloed met kinderen die bijna
niets hebben.

Zo maakt elke schoenendoos het verschil en dat
is goed nieuws. Goed nieuws is ook dat Actie4Kids er voor zorgt dat bij elke schoenendoos
een boekje met Bijbelverhalen wordt uitgedeeld.
Het aantal van 45.000 is misschien ambitieus,
maar de organisatie rekent weer op de bereidheid van veel kinderen en volwassenen om een
lege schoenendoos om te bouwen tot een waardevol geschenk.
Wij doen dit jaar weer mee met de schoenendoos
actie. Deze week krijgen de ouders hierover informatie. De dozen graag inleveren voor 20 november. Het zou erg mooi zijn wanneer er per
gezin een doos wordt ingeleverd.
Is er een ouder die deze dozen op 22 november in
Woerden wil brengen?
We willen in de maand november sparen voor de
verzendkosten van de dozen. Voor iedere doos
ontvangt de organisatie graag 5 euro om de doos
te verzenden. Voor dit bedrag willen wij het zendingsgeld gebruiken. Spaart u mee?

Snappet
Volgende week gaan we met groep 4 t/m 8 starten met Snappet. De verwerkingsstof van rekenen, taal, spelling, woordenschat en technisch lezen gaan de kinderen deels of helemaal digitaal
verwerken met behulp van Snappet. De leerkracht geeft net als anders instructie, vervolgens
wordt de oefenstof niet meer in het werkboek
gemaakt, maar op de tablet of laptop. De verwer-

kingsstof die de leerlingen maken, wordt van te
voren door de leerkracht klaargezet. Als de leerlingen een opdracht gemaakt hebben, zien ze gelijk of deze goed of fout is. Met Snappet kunnen
de kinderen heel eenvoudig op hun eigen niveau
werken.

Snappet belooft het volgende:
-

Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen,
directe feedback en meer individuele differentiatie;

-

Direct inzicht in de leervoortgang van de
klas en individuele leerlingen;

-

Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding
en remediëring door automatisch nakijken
en foutenanalyse;

-

Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van
om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet heeft.

Komende periode worden de leerkrachten geschoold en gaan we met elkaar onder vinden of
hetgeen Snappet beloofd klopt. Binnen de Vereniging TriVia zijn er meerdere scholen die met
Snappet werken. Het grote voordeel voor onze
school is dat onze IB-er juf Manuelle bij Snappet
heeft gewerkt en ons uitstekend kan begeleiden
en coachen.

Uitzoeken kerstboek
De december maand komt alweer dichterbij… tijd
om weer een kerstboek uit te zoeken met/voor
uw kind.
Zoals gebruikelijk krijgen de
kinderen ieder jaar met kerst
een boek van school. U kunt de-

ze zelf uitkiezen in de catalogussen die klaar liggen in de hal van school.
Er wordt vanuit school een bedrag van € 10,00
per kind gerekend, zoekt u een duurder boek uit
dat is geen probleem dan moet u het resterende
bedrag bij betalen.
Graag een 1e en 2e keus invullen, de praktijk wijst
uit dat het meestal lukt om een eerste keus te
krijgen maar soms zijn boeken niet (of tijdelijk
niet) verkrijgbaar.
Er liggen lijsten per groep klaar waarop u uw keuze in kunt vullen. Graag verzoek ik om de catalogussen in school te laten liggen zodat ieder gelegenheid heeft deze in te kijken. U kunt tot 9 november de lijst invullen dan gaat de bestelling
naar de boekhandel.
Zijn er vragen dan hoor ik dat wel, alvast hartelijk
dank !
Casperina de Heer

Vrijwillige ouderbijdrage
Via het Ouderportaal is het onderstaande bericht
al verspreid, nogmaals uw aandacht hiervoor. De
ouders die de vrijwillige ouderbijdrage hebben gestort: hartelijk dank!
________________________________________

Daarom hebben scholen de vrijwillige (ouder)bijdrage in het leven geroepen, zodat bepaalde kosten, die niet gesubsidieerd worden, kunnen
worden vergoed.
Het betreft in onze ogen overigens geld dat wordt
besteed aan belangrijke en noodzakelijke zaken,
die het schoolleven extra glans geven.
Te denken valt aan:
Sinterklaas, de kerstviering, afsluiting project, de Paasviering,
de sport- en speldag
en de afscheidsavond
groep 8.
Het ministerie van onderwijs verplicht ons u te
wijzen op het vrijwillige karakter van deze ouderbijdrage.
Wilt u het bedrag van € 20,00 per kind overmaken op IBAN nr. NL28.RABO.0130.0139.86
t.a.v. CBS Samuël schoolfonds o.v.v. vrijwillige
ouderbijdrage 18/19 en uw naam.
Mocht u de ouderbijdrage niet willen betalen dan
hoor ik dat graag, anders gaan wij er van uit dat u
bereid bent de ouderbijdrage te betalen.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Mededelingen

Beste ouder(s),
Graag vraag ik uw aandacht voor de betaling van
de vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019.
Ook voor dit schooljaar is het bedrag vastgesteld
op een bedrag van € 2,00 per kind per maand, u
betaald 10 maanden (zomervakantie Juli/aug
niet) Dus een totaal bedrag van € 20,00 per kind.
Zoals u weet worden de belangrijkste basiskosten
van het onderwijs door het rijk vergoed. Een goed
systeem, waar we blij mee zijn, maar helaas is er
dan niet altijd de ruimte om extra activiteiten te
bekostigen.

Zendingsgeld
Zoals gebruikelijk op onze school, mogen de kinderen iedere maandagmorgen zendingsgeld
meenemen. In de klas staat een zendingsbusje
waar het geld in gedaan
kan worden. Als school
sponsoren we Maryuri
Nayeli uit Guatemala die
hierdoor naar school kan
gaan en een maaltijd krijgt. Dit kost ongeveer €30,- per maand.

Totaal is er vanaf de meivakantie €173,- opgehaald. Super!
Bijgevoegd een tekening van Maryuri
Schoolfruit
Vanaf week 46 wordt er op school schoolfruit bezorgd. De kinderen krijgen dan op dinsdag,
woensdag en donderdag een stuk fruit of groente.
Toiletten
In de herfstvakantie
zijn de toiletten
vervangen. Dit was
hard nodig. Ze zien
er nu weer fris en
netjes uit. De eerste
reacties van de kinderen waren erg positief.
Zij-instromer
Vanaf het begin van het schooljaar zijn wij op
zoek naar een onderwijsassistent die onze kinderen enkele uren per week individueel of in een
groepje zou kunnen helpen. Dit was geen makkelijk zoektocht, verschillende keren dachten we
iemand gevonden te hebben, maar bleek dit toch
niet door te kunnen gaan. Wij zijn daarom extra
blij u te kunnen melden dat vanaf 1 december
juf Angelina ons team komt versterken. Juf Angelina zal starten als onderwijsassistent, maar al
snel (deels ) zelfstandig voor de groep staan. Juf
Angelina maakt gebruik van het zijinstroomtraject dat de overheid i.v.m. de personeelstekorten in het onderwijs nadrukkelijk promoot. In de volgende nieuwsbrief zal ze zich aan
jullie voorstellen.
AVG
De meeste ouders hebben via het Ouderportaal
de AVG ingevuld. Heel fijn! Echter er ontbreken
er nog een paar. Deze ouders hebben via het Ou-

derportaal een persoonlijk berichtje gehad met
een instructie. Zou u de AVG zo snel mogelijk willen invullen? Mocht dit niet lukken, schroom niet
en laat het ons even weten.
Nieuwe leerlingen
Na de herfstvakantie zijn Roos (groep 1), Thomas
(groep 5) en Sebastiaan (groep 8) bij ons op
school gestart. Allemaal hartelijk welkom! We
hopen dat jullie hier op school een fijne, leerzame
tijd zullen hebben.
Vragenlijst Sociale Veiligheid
Afgelopen weken is in groep 5 t/m 8 de vragenlijst Sociale Veiligheid afgenomen. Volgende
week maandag wordt deze besproken in de MRvergadering. Vervolgens zal de uitslag op de
website worden geplaatst. We kunnen wel vast
schrijven dat de kinderen erg positief over de
school zijn:
Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor
veiligheid het cijfer 8,7
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de
school het cijfer 8,5
Interview het Kontact
Deze week stond er een artikel in het Kontact
over onze school: Samuelschool als warm nest!
Oordopjes
De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben allemaal
oordopjes gekregen bij hun tablet of laptop. Deze
oordopjes worden eenmalig verstrekt door de
school. Wanneer de kinderen ze kwijt zijn of ze
kapot gaan, verwachten we dat de kinderen/ouders zelf nieuwe regelen.

Agenda
Maandag 5 november
Woensdag 7 november
Vrijdag 9 november
Dinsdag 13 november
Dinsdag 20 november

MR vergadering
Dankdag
Uiterlijke datum uitkiezen kerstboek
Studiemiddag kinderen zijn vrij
Uiterlijke inleverdatum schoenendoos
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

