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Nieuwsbrief 4, cursus 2012/ 2013

KIND OP MAANDAG
Week 42: 15 t/m 21 oktober
thema: Heilig
Exodus 19, 20 en 24:1-11 / gezang 393
God komt bij Mozes, op de top van een hoge berg. De mensen staan
beneden en zien wat er gebeurt. God geeft tien regels en sluit een verbond
met de Israëlieten.

Week 44: 29 oktober t/m 4 november
thema: Dat kun je niet maken
Exodus 24:12-18, 31:18, 32:1-6 en 32:15-20 / gezang 313
Als Mozes heel lang boven op de berg blijft, worden de mensen
ongeduldig. Ze maken een gouden kalf en dansen eromheen alsof het een
god is. Mozes wordt kwaad als hij het ziet.
ALGEMEEN
Klusjes voor Dorcas
Elk jaar in de herfstvakantie wordt aan de kinderen van groep 5 t/m 8 gevraagd om
tegen een kleine vergoeding klusjes te gaan doen bij mensen in het dorp. Van het
geld dat ze zo bij elkaar werken, kopen ze etenswaren voor de voedselpakketten van
Dorcas. Op Dankdag, woensdag 7 november, kunnen de voedselpakketten bij de kerk
worden ingeleverd, maar kinderen kunnen na de herfstvakantie hun ingekochte
voedsel ook op school inleveren. Tijdens de Dankdagdienst wordt ook aandacht
besteed aan de voedselactie van Dorcas.
Vóór de herfstvakantie krijgen de kinderen een legitimatiebrief mee van school,
waarmee ze langs de deuren kunnen. Op deze manier krijgen kinderen de kans zich in
te zetten voor het belang van een ander. Bovendien kan het erg leuk zijn!
Kinderen van groep 1 t/m 4 doen na de herfstvakantie mee aan de actie
Schoenendoos. U ontvangt daarover later meer informatie.
Dankdag
Op woensdag 7 november is het Dankdag. Zoals gebruikelijk werkt de school mee aan
de Dankdagviering in de kerk. Voorganger is dhr. Hoogeveen. De dienst begint om
19:00 uur. Donderdagmorgen 8 november begint de school om 9:00 uur.
Met de hele school in één kerk zal naar verwachting een volle kerk opleveren. Dat is
fijn en gezellig, maar we willen ook van iedereen vragen – ouders en kinderen - om
zijn of haar best te doen om er voor te zorgen dat er wel een sfeer van aandacht
ontstaat.

Schooltijden
Vorig jaar is er een pilot gehouden met een continu-rooster. Aan het eind van de pilot
is er een enquête gehouden, waaruit bleek dat er niet voldoende draagvlak bestond
voor het invoeren van een continu-rooster. Er is toen ook gevraagd wat men van het
verkorten van de middagpauze vond. Een hele ruime meerderheid zag dat wel zitten.
Vanaf de zomervakantie hebben we nu met zo’n verkorte middagpauze gedraaid. In
de klassen is gevraagd wat kinderen ervan vinden en die waren positief; de middag na
schooltijd is langer en dat vinden ze fijn. Ook het team ervaart het als positief om na
schooltijd iets langer de tijd te hebben. Ook OR/MR en bestuur hebben positief
gereageerd. Vandaar dat is besloten om de schooltijden definitief aan te passen. Dat
betekent dat de middagschooltijden na de herfstvakantie definitief van 13:00-15:00
zijn (de bel gaat om 12:57 en om 15:00 uur).
Wisselingen in de formatie
Door het aanstaande vertrek van Rob Wijnsma zijn er een paar aanpassingen nodig in
de formatie.
Er komt geen sollicitatieprocedure. Het leerlingaantal van de school loopt door de
krimp terug. Gezien de grootte van de school is het (zeker op termijn) niet langer
haalbaar om naast de directeur ook nog een adjunct-directeur te benoemen. De
adjunct-taken van Rob Wijnsma zullen dus binnen het team worden verdeeld. In
plaats van een adjunct is er wel ruimte een secretariële functie. Mogelijk dat juf
Engelsman die functie op zich gaat nemen. Juf van der Wal zal op een aantal
woensdagen de taken die op het gebied van de leerlingzorg liggen bij haar IB-taken
nemen. Juf Mulder zal zich op een aantal vrijdagmiddagen met kwaliteitszorg bezig
gaan houden. Tenslotte zal meester Fernhout het jaar uit op middagen een aantal
lopende taken gaan uitvoeren. Ook in de taken van Wim Kamphuis zal wellicht iets
geschoven worden. Dit alles heeft echter geen consequenties voor de bemensing van
de groepen.
De lesgevende taken van meester Wijnsma in groep 8 (op woensdag, donderdag en
vrijdag) zullen worden vervangen door meester Fernhout. Juf de Groot blijft op
maandag en dinsdag gewoon in groep 8.
Juf Engelsman en juf de Groot hebben samen groep 4. Wanneer juf Engelsman de
secretariële taken op zich neemt, zal juf de Groot ook op woensdagen in groep 4 gaan
lesgeven.
We zijn blij dat we in goed overleg al op zo’n korte termijn het vertrek van meester
Wijnsma hebben kunnen opvangen en hebben er alle vertrouwen in dat de taken op
deze manier goed belegd zijn.
Afscheid
Om alvast te weten: Op vrijdag 9 november nemen we als school afscheid van
meester Wijnsma. ’s Middags is er tussen 15:30 en 17:30 uur tijdens een receptie
voor ouders, oud-leerlingen of anderen gelegenheid om meester Wijnsma gedag te
zeggen.

DATABANK
ma 22 t/m vr 26 oktober

herfstvakantie

woensdag 7 november
vrijdag 9 november

19:00 uur Dankdagviering in de kerk
afscheid meester Wijnsma

dinsdag 27 november
woensdag 28 november
woensdag 5 december
woensdag 19 december

eerste rapport groep 3 t/m 8 mee
tienminutengesprekken groep 3 t/m 8
Sinterklaas
19:00 uur Kerstviering in de klassen

ma 24 dec t/m vr 4 januari

kerstvakantie

Deze data staan ook op de website; u vindt ze in de agenda en in de jaarplanning.
Daarbij geldt dat bij veranderingen de jaarplanning soms wat achterloopt; ga bij
twijfel uit van de agenda.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 3

In groep 3 kunnen we nu ook werken met de speelleesset. Een mooie kast met
spelletjes die passen binnen de kern waarmee we bezig zijn. Op een speelse manier
worden dus de zojuist aangeleerde letters en woorden geoefend. De kinderen zijn erg
enthousiast en ze kunnen er snel mee aan het werk.

GROEP 6
Hallo, wij deden ons (Kinderboekenweek-) Project over Afrika. Er was een goochelaar
op school geweest. Hij vertelde over veel landen. Onze klas heeft huisjes gemaakt,
maskers, piramides en een plaat met informatie. Op die plaat stond iets over de
kleren en over piramides over eten en over maskers. Sommige kinderen hadden
spullen mee zo als kettinkjes, hangers en nog veel meer.
Sommige hebben veel geleerd over Afrika en weten nu dat Afrika heel groot is wel
groter als Nederland. Nederland wou van Afrika een deel hebben. Op sommige
plaatsen spreken ze Nederlands. Er zijn 43 plaatsen. Dit was het. Doei!

Hallo allemaal,
Ik vond het heel leuk met de Kinderboekenweek. Ik mocht zelfs bij de goochelaar
komen staan. We hebben ook een muurkrant gemaakt.

GROEP 7

Wij hebben onze klas opgegeven voor deelname aan de excursie in Nationaal Park het
Dwingelderveld met als thema ‘Eten uit de natuur’ en
‘EHBO in de natuur’.
Aanstaande donderdag worden wij hiervoor al om 8.00 uur opgehaald om met de bus
naar het Nationaal Park te gaan.
Wat moet je meenemen:
- Lunchpakket en drinken;
- Kleding die stevig en warm is (vies mag worden);
- Regenkleding in geval van slecht weer;
- Laarzen of stevige schoenen die waterdicht zijn;
- Een camera mag mee;
- Een tas om eventuele gevonden materialen mee naar school te nemen.
Om ca. 14.45 uur worden we weer op school verwacht.
Wij hopen op een leerzame en plezierige dag.

