Nieuwsbrief februari
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
februari.
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Biddag: Wat vraag jij?
Woensdag 13 maart is het Biddag voor Gewas en
Arbeid. Het thema van de dienst is: “Wat vraag
jij?” We zullen samen stil staan bij de droom van
koning Salomo. De Here God stelde Hem voor
een bijzondere keuze: “Vraag wat ik U geven zal".
Uit het antwoord blijkt dat Koning Salomo weet
waar het echt om gaat. Hij vraagt een wijs en
opmerkzaam hart, een hart dat luistert naar de
Here God en de noden van de mensen. Het antwoord van Salomo is voor ons een spiegel: “Wat
vraag jij?”
U bent allen van harte uitgenodigd om de dienst
bij te wonen. De dienst begint om 9:30 uur en zal
gehouden worden in de Hervormde Kerk te Benschop. De opbrengst van de collecte is voor Stichting Ontmoeting.
De jonge kinderen gaan met de auto, de oudere
kinderen gaan op de fiets.

Agenda

Deze week zijn voor de kinderen en de ouders
van groep 8 de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs. De vervolgopleiding die de kinderen gaan volgen, bepaalt vaak wat de kinderen
kunnen worden. Of niet?

Wat wil je worden?
Wat wil je worden? vroeg de juf.
Het was in de derde klas.
Ik keek haar aan.
Ik wist het niet.
Ik dacht dat ik
al iets was.

Personeel
Vanaf 1 februari heeft juf Angelina de bevoegdheid om zelfstandig voor de groep te staan. Hier
zijn we erg blij, omdat dit voor ons nieuwe mogelijkheden schept om de kinderen zo goed en persoonlijk mogelijk te begeleiden. Vanaf het begin
van het schooljaar zijn wij zoekende hoe wij de
kinderen van groep 4 t/m 6 die aandacht kunnen
geven, die ze nodig hebben. Daarbij hebben wij
vooral gelet op de mogelijkheden om extra instructiemomenten te creëren. Nu juf Angelina
zelfstandig voor de groep mag, gaan er enkele
dingen veranderen:
1. Groep 456 wordt op maandag en donderdag-

morgen gesplitst. Juf Annelieke en juf Angelina
zullen allebei een deel hebben. In de praktijk zal
juf Angelina groep 4/5 hebben en juf Annelieke
groep 6. 's Morgens hebben de kinderen rekenen,
taal en technisch lezen. Juist bij deze vakken is
het heel fijn dat er nu meer gelegenheid is voor
instructie en begeleiding.
2. Juf Angelina krijgt maandag- en donderdagmiddag groep 3/4, onder meer omdat juf Rendelina vanaf begin december niet meer volledig inzetbaar is. Op deze manier wordt groep 1 t/m 3
ontlast. De kinderen hebben er zin in en als team
zien we er naar uit hoe dit alles in de praktijk zal
gaan verlopen. Mocht u vragen hebben, loop dan
gerust langs bij de groepsleerkrachten.

Tweede rapport
Vrijdag 22 maart krijgen de kinderen hun tweede
rapport mee naar huis. Dinsdag 26 maart en donderdag 28 maart zijn de 15-minutengesprekken.
U krijgt via het Ouderportaal een uitnodiging om
een gesprek te plannen.

Omdat de leerlingen van groep 8 deze week adviesgesprekken hebben gehad, zijn er voor deze
leerlingen geen 15 minutengesprekken. Mocht u
vragen of opmerkingen hebben over het rapport,
dan kunt u altijd even bij de leerkrachten langslopen en een vraag stellen of een afspraak maken.

Leerlingen
Binnenkort beginnen wij met de planning van het
nieuwe schooljaar. De prognoses zijn tot nu niet
gunstig. Eind van dit schooljaar zullen er 9 á 10

kinderen van school gaan. Momenteel hebben wij
een aanmelding gekregen.
Wilt u eraan denken broertjes en zusjes die komende schooljaar 4 worden op tijd in te schrijven.

Mocht u ouders kennen die graag hun kind willen
inschrijven bij ons op school, maar de bovenstaande informatie niet via de nieuwsbrief krijgen: wilt u dan onze ambassadeur zijn en deze
ouders hierop attenderen?

Mededelingen
Typcursus groep 6 t/m 8
Vanaf oktober werken de leerlingen van groep 7
en 8 met laptops. Om deze laptops efficiënt te
gebruiken is het fijn wanneer de leerlingen voldoende typvaardig zijn. In overleg met de MR is
er besloten dat de school een online typcursus
gaat aanbieden voor de leerlingen van groep 6
t/m 8. De eerste lessen zullen op school gegeven
worden, de leerlingen kunnen de overige lessen
thuis doen en een erkend diploma halen. De kosten van deze cursus zullen vergoed worden uit de
oud papiergelden.
Oud Papier
Maandelijks wordt door een groep mensen oud
papier verzameld, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de school. Dit wordt zeer gewaardeerd! In 2018 is in totaal € 2847,- overgemaakt
naar de schoolrekening. Alle trouwe oudpapierophalers, heel hartelijk dank voor jullie geweldige inzet! Deze gelden worden onder andere
gebruikt voor de schoolreis, de BBQ, informatieve
boeken en de typcursus.

Juffenfeest

Vertelrooster

Vrijdag 22 februari is het juffenfeest. De kinderen
mogen deze morgen verkleed naar school komen.

Het nieuwe vertelrooster zit in de bijlage.
Zendingsgeld
Afgelopen maand is er ruim €68,- opgehaald. Hartelijke dank.
Methode begrijpend lezen

Koningsspelen
Dit schooljaar zijn de Koningsspelen in de gemeente Lopik voor groep 3 t/m 5 op donderdag
11 april en voor groep 6 t/m 8 op vrijdag 12 april.
Voor de leerlingen van groep 1 en 2 worden de
Koningsspelen op school gehouden op donderdag
11 april.

De methode die wij voor begrijpend lezen gebruiken willen wij vervangen. Momenteel zijn we
in groep 5 t/m 8 twee methodes aan het uit
proberen: Nieuwsbegrip en Kidsweek. Beide methodes werken met actuele teksten over het dagelijks nieuws. We hopen dat de onderwerpen
die in de teksten behandeld worden de kinderen
meer aanspreken, zodat ze bewuster de teksten
gaan lezen en begrijpen.
Toiletten
In de toiletgroepen zijn nieuwe wc-rolhouders,
zeeppompjes en handdoekautomaten geplaatst.

Agenda
Vrijdag 22 februari
Maandag 25 februari tot en met
vrijdag 1 maart
Maandag 4 maart
Dinsdag 5 maart
Zondag 10 maart
Woensdag 13 maart
Donderdag 21 maart
Vrijdag 22 maart
Dinsdag 26 maart
Woensdag 27 maart
Donderdag 28 maart

Juffendag
Kinderen ’s middags vrij
Voorjaarsvakantie
Gezamenlijke opening, hoofdluiscontrole
Gebedsgroep
Juf Liesbeth jarig
Biddag
Verjaardag juf Gerda Molenaar
Tweede rapport mee naar huis
15-minutengesprekken
Verjaardag juf Annelieke
15-minutengesprekken
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

