nieuwsbrief oktober
Waar een kleine school groot in kan zijn.
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
oktober. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden
op onze website en in de boekenkast van het Ouderportaal.
In deze nieuwsbrief:
Dankdag
Eigenaarschap
Vrijwillige ouderbijdrage
1 oktober telling
Schoenendoosactie
Mededelingen:
-

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8
Kerstboeken
Kwink koelkastposter
Persoonsgegevens Ouderportaal
Ouderhulplijst
Zendingsgeld

Agenda

Dankdag
Woensdag 4 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Het thema is dit jaar: “Dank God
in alles!” De vertelling gaat over de apostel Paulus
die als gevangene per schip op weg is naar Rome.
Hij en zijn reisgenoten komen in zo’n zware
storm terecht, dat ze bang zijn dat het schip zal
zinken. Paulus richt zijn blik niet op de storm en
de problemen om zich heen, maar op de Here
God. In alles richt hij zijn blik op de Here God en
dankt hij de Here God. Juist in deze onzekere tijd
is de houding van Paulus een voorbeeld voor ons

allen. Juist deze Dankdag mogen wij de Here God
danken – in alles!
Op Dankdag zullen wij niet naar de kerk gaan.
Samen met de dominee zullen we op school inhoudelijk vorm geven aan Dankdag. Ouders kunnen hier jammer genoeg niet bij aanwezig zijn.

Eigenaarschap
Eigenaarschap van leerlingen is de mate waarin
leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen voor
het eigen leerproces.
De wereld om ons heen verandert. Ook het onderwijs aan de leerlingen verandert. Wij kunnen
de leerlingen niet altijd de kennis geven die ze later in hun werk nodig hebben. Maar we kunnen
ze wel leren hoe ze zichzelf blijven ontwikkelen.
Door hun eigenaarschap te versterken, krijgen ze
inzicht in hun eigen ontwikkeling en leerproces.
Hierdoor ervaren ze hoe ze hun doelen kunnen
bereiken en wat hun inspanning oplevert.
Afgelopen jaren is er zeker aandacht besteed aan
eigenaarschap, echter niet in teamverband. Dit
schooljaar willen we inzichtelijk maken wat we al
aan eigenaarschap doen, dit verder uitbouwen en
versterken.

Het is ons doel om in elke groep een leeromgeving te creëren waarin de leerlingen:
-

Eigen doelen stellen;

-

Leren reflecteren;

-

Nadenken en praten over leren;

-

Een actieve leerhouding ontwikkelen.

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 2020 / 2021 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.
Betalen via Ideal kan ook:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv

Vrijwillige ouderbijdrage

1 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. Daarom hebben scholen de vrijwillige
(ouder)bijdrage in het leven geroepen, zodat bepaalde kosten, die niet gesubsidieerd worden,
kunnen worden vergoed.

2 kinderen

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv

3 kinderen

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv

4 kinderen

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv

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.

erzoek/?id=zK-eY6CdSPu2CsKhpahHbw

erzoek/?id=jxSh46i7SgasN8vcX1d7TA

erzoek/?id=Q7Q0PzFCSbSnj9Jbruws-w

erzoek/?id=6f32IZW8TdeB9ALwTUPu-Q

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.
MR CBS Samuël, Casperina de Heer

1 oktober telling

Voor dit schooljaar is het bedrag vastgesteld op
een bedrag van € 2,00 per kind per maand, u betaalt 10 maanden (zomervakantie Juli/aug niet)
Dus een totaal bedrag van € 20,00 per kind.
Het ministerie van onderwijs verplicht ons u te
wijzen op het vrijwillige karakter van deze ouderbijdrage.

Ieder schooljaar wordt op 1 oktober het aantal
leerlingen geteld. Deze telling bepaalt de hoeveelheid geld die de overheid het volgende
schooljaar beschikbaar stelt. De overheid werkt
op dit gebied eigenlijk heel eenvoudig; voor elke
leerling krijgt de school een x bedrag. Van dit bedrag worden de leerkrachten, de leermiddelen,
enz. betaald. Dit schooljaar werden er op 1 oktober 32 leerlingen geteld.

pen jaren zijn er diverse veranderingen in het onderwijsaanbod ingevoerd. Dit was nodig om het
onderwijs te laten voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. Momenteel gebruiken we voor alle
vakken moderne hedendaagse methodes.
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Aantal leerlingen 1 oktober

Vlak voor de zomervakantie is één van de scholen
van PCPO TriVia, de Eben Haëzer in Jaarsveld, vrij
plotseling gesloten. Het leerlingaantal was onder
de opheffingsnorm gekomen. Momenteel is de
norm 23 leerlingen.
In één van de nieuwsbrieven van vorig jaar staat
vermeld dat er tijdens de informatieavond een
toelichting zou worden gegeven op het leerlingaantal en de toekomst van CBS Samuël. Deze informatieavond kon jammer genoeg niet plaatsvinden. Vandaar een korte toelichting in deze
nieuwsbrief.
Ruim vijf jaar geleden is CBS Samuël samen met 5
andere scholen uit Lopik ( de oude SPCOL) onderdeel geworden van PCPO TriVia. Het bestuur
heeft toen aangegeven dat CBS Samuël in ieder
geval 10 jaar open kon blijven mits er 30 leerlingen op de school ingeschreven zouden staan.
Jaarlijks vindt er een gesprek plaats met de MR,
de SC, het team en het bestuur. Tijdens dit gesprek worden de prognoses, het leerlingaantal,
de inschrijvingen en de toekomst van de school
besproken.
Naast het leerlingaantal zijn er nog enkele dingen
van belang:
Kwalitatief goed onderwijs
PCPO TriVia staat voor “bijzonder goed onderwijs”. Dit geldt ook voor onze school. Alle leerlingen die op CBS Samuël zitten, hebben recht op
kwalitatief goed onderwijs, zodat ze zich naar hun
mogelijkheden kunnen ontwikkelen. De afgelo-

We zijn dankbaar dat we dit jaar zijn gestart met
de huidige bezetting. Voor elke groep staan professionele en enthousiaste leerkrachten. Zij worden in hun werk ondersteund door één beginnende en één ervaren onderwijsassistent. Juist in
deze tijd is het heel lastig goede leerkrachten te
vinden. Zonder leerkrachten is goed onderwijs
niet mogelijk en kun je school niet open houden.
Voor alle leerlingen een veilige leeromgeving
In het recente verleden profileerde CBS Samuël
zich als zorgschool voor leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften. Deze zienswijze hebben wij de afgelopen jaren bewust losgelaten. In
eerste instantie is de school er voor de kinderen
in Polsbroekerdam. Kinderen buiten Polsbroekerdam zijn hartelijk welkom op de school mits hun
onderwijsbehoeften de veilig leeromgeving, die
er momenteel op school is, niet in gevaar brengt.
Dit is een lastige afweging. Voor de toekomst van
de school zijn er nieuwe leerlingen nodig, echter
mag dit nooit te koste gaan van de leerlingen die
al op school zitten.

Schoenendoosactie
Dit jaar doen we weer mee met de schoenendoosactie. De kinderen mogen een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en
speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor
vriendjes in arme landen. Door mee te doen met
Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een
waardevolle les:
dat geven om een
ander belangrijk
is. En krijgen leeftijdsgenootjes in

ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau! De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.
Gisteren zijn de informatiefolders uitgedeeld. Per
doos vraagt de organisatie 5 euro voor de organisatie en transport. De dozen graag inleveren voor
10 november op school.
We zoeken nog een ouder die de dozen naar
Woerden kan brengen.

Mededelingen
Beslisboom 0 jaar t/m groep 8
Er is een nieuwe beslisboom ontwikkeld op basis
van de recente richtlijnen van het RIVM. Deze
vindt u in de bijlage.
Kerstboeken
Het uitzoeken van de kerstboeken gaat dit jaar
anders dan u gewend bent. Niet op school, maar
thuis.
Deze week krijgt uw kind van de leerkracht of van
een klasgenoot een enveloppe met folders en
een adreslijst. Wilt u binnen een dag een
kerstboek uitzoeken en de enveloppe aan de
volgende leerling geven? Op de adreslijst staat
welke leerling er na uw kind(eren) aan de beurt
is. De laatste op de lijst kan de enveloppe op
school inleveren. Mochten er vragen zijn dan kunt
u Casperina benaderen. Haar gegevens vindt u
ook in de
enveloppe.
Kwink koelkastposter
In de bijlage
vindt u ook de
tweede koelkastposter van
Kwink. De koelkastposter wordt vier keer per jaar
door Kwink uitgebracht en is speciaal voor ouders
en kinderen thuis. Het doel van de poster is dat

ouders en kinderen met elkaar in gesprek gaan
over sociaal emotionele vaardigheden. De komende periode zal er in de groep aandacht besteed worden aan de onderwerpen die op de
poster aan bod komen.
Zie ook: https://www.kwinkopschool.nl/wat-iskwink/voor-ouders/uitleg-koelkastposter/
Ouderhulplijst
De meeste leerlingen
hebben de ouderhulplijst ingeleverd. Hartelijk
dank voor de aangeboden hulp.
Wilt u wanneer u de ouderhulplijst nog niet hebt
ingeleverd, dit zo snel mogelijk doen?
Persoonsgegevens Ouderportaal
In het Ouderportaal kunt u aangeven hoe de
school om moet gaan met beeldmateriaal van uw
kind. Dit kunt u op elk gewenst moment wijzigen.
U vindt het toestemmingsformulier bij het tabblad ‘mijn privacy’.
Medische gegevens kunt u ook doorgeven via het
Ouderportaal. Deze kunt u invullen bij het tabblad ‘mijn kind’.
Zendingsgeld
Voor de herfstvakantie is er ruim €100,- opgehaald. Heel erg bedankt. Het meegebrachte geld
zorgt ervoor dat ons sponsorkind goede voeding
krijgt en naar school kan gaan.

Agenda
Wo 4 november Dankdag
Do 3 december Juf Gerda Jousma jarig
Vr 4 december
Sinterklaas, lln. zijn ’s middags vrij
Voor alle data geldt D.V.
Met vriendelijke groet,
Stefan van Ee

