NIEUWSBRIEF januari 2018
✎ BESTE WENSEN VOOR 2018!
De kerstvakantie zit er weer op. We hopen dat een
ieder kan terugkijken op een Kerst waarbij
samenhorigheid gevoeld is binnen gezin en familie.
We wensen een ieder een gezond en leerzaam
2018 toe in verbondenheid van liefdevolle familie
en vrienden. We zijn ook blij te kunnen melden dat
we het vertrek van Wilco Heijkoop hebben kunnen

opvangen door de terugkeer van een bekende
collega, Stefanie Ouwerkerk. We wensen Stefanie
alle goeds toe in groep Z6b/7.
Ook Stéphanie de Jong en Jeannet Ruit zijn weer
terug van zwangerschapsverlof en pakken binnen
school weer verschillende werkzaamheden op.

✎ KOFFIEPLEIN
A.s. woensdag 10 januari kunnen de ouders van de
groepen 3 t/m 6 een kwartiertje het werk
bewonderen van hun zoon of dochter en houden
we weer een sessie van het koffieplein. Ouders van
alle groepen z ijn harte welkom om op het leerplein

van de Moerbeihof of in de hal van de Zuidkil
onder het genot van een bakje koffie of een bakje
thee elkaar bij te praten. Ook een van de
directieleden is dan aanwezig zodat u eventuele
vragen aan hen kunt stellen

✎ INFORMATIE CITO-TOETSEN
Op onze school hebben we afspraken gemaakt
omtrent het doorgeven van informatie en uitslagen
betreffende onze Citotoetsen. We willen deze
toetsen geen grotere waarde geven dan het
dagelijks werk waardoor kinderen deze toetsen
ook gewoon ontspannen kunnen maken. De
periodes van de cito zijn bekend. We geven als
leerkrachten niet aan ouders door welke toets op
welk moment gepland staat. De resultaten van de
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Cito kunt u voor uw kind(eren) vinden in Digiduif
waar ze 24 uur per dag online staan. Op het
moment dat de toetsresultaten verwerkt zijn in dit
systeem, krijgt u een bericht van ons. De kinderen
in de bovenbouw krijgen de kans hun resultaat net
als die van een repetitie in hun agenda te noteren.
We geven altijd het aantal goede antwoorden
door.
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✎ STUKJE OVER OUDERBIJDRAGE
In oktober heeft u een eerste schrijven ontvangen
betreffende de ouderbijdrage. Velen van u hebben
ondertussen het totale bedrag overgemaakt op
onze rekening. Sommigen hebben ervoor gekozen
om gebruik te maken van de mogelijkheid om in
oktober de ene helft te betalen en voor 1 februari
de andere helft.
Wilt u nakijken of u de ouderbijdrage betaald
heeft?

Nog even de gegevens:
Leerlingen in de groepen 1 en 2: € 22,50
Leerlingen in de groepen 3 t/m 8: € 47,50 (basis
ouderbijdrage € 22,50 + € 25 schoolreis)
Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer
NL42INGB0005408469 t.n.v. VCNO Papendrecht
inzake OR PFS te Papendrecht. Vermeld hierbij ook
de naam of namen van uw kind(eren), groep (en)
en locatie(s).

✎ PARKEREN RONDOM ONZE LOCATIES
Inmiddels zijn de werkzaamheden van Eneco rond
locatie Zuidkil bijna afgerond. Vanaf volgende
week zullen dan ook de parkeerplaatsen aan de
zijkant van school weer gebruikt kunnen worden.
Wilt u er op toezien dat (ook als het regent) alleen
geparkeerd wordt op plekken waar dit toegestaan
is. Het parkeren op plekken waardoor anderen niet
weg kunnen rijden, zelfs geblokkeerd worden, is
nou niet het beste voorbeeld voor onze kinderen.
Daarnaast geeft dit enkele buurtbewoners een
stuk overlast.

Tevens wordt het parkeergedrag rondom onze
locatie Moerbeihof regelmatig door de politie
gecontroleerd. We hebben aangekondigd gekregen
dat er vanaf heden niet alleen maar wordt
gewaarschuwd maar dat er ook boetes worden
opgelegd.

✎ COMMISSIE SCHOOLTIJDEN
Eind november heeft de commissie schooltijden
opnieuw vergaderd. In deze vergadering zijn onze
huidige schooltijden besproken en welke
verbeteringen daar mogelijk in zouden kunnen
plaatsvinden. De eindtijd op woensdagochtend van
12:15 uur is besproken en uiteraard ook de
lesgevende vrijdagmiddagen in de bovenbouw
tussen herfst- en meivakantie. Het wijzigen van
schooltijden heeft wel een extra moeilijkheid bleek
tijdens de bespreking. Aangezien het aantal
lesuren in de basisschool altijd minimaal 7520 uur
moet zijn, is het schuiven in aantal lesuren voor de
groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 niet zomaar mogelijk.

Uw kind, samen werken we aan onze toekomst!

Vaak zal daar enkele jaren een overgangsregeling
aan vooraf moeten gaan. Ook is er gesproken over
een langere of korte middagpauze en andere
aanvangstijden. Bij de bespreking van het
continurooster is doorgesproken over de kosten
die dit gaat geven. Bij drie dagen continurooster
levert dit uiteraard minder kosten op dan bij vier
dagen. Ook de aanwezigheid van professionele
en/of vrijwillige medewerkers als begeleiding in de
pauze van een half uur gaf voldoende gespreksstof.
Hoe de school een mogelijk continurooster gaat
bekostigen vergt veel creativiteit. Ouders van de
klankbordgroep en het personeel hebben over
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bovenstaande punten een korte vragenlijst
ontvangen die de werkgroep wil meenemen voor
verdere beeldvorming.

✎ JANTJE BETON
Wow! 63.000 leerlingen van bijna 630 basisscholen
hebben een mooi bedrag van € 800.000
opgehaald. Super dat jullie je hebben ingezet voor
de Jantje Beton Loterij. Dankzij jullie deelname kan
Jantje Beton kinderen ondersteunen hun buurt
leuker te maken. Want als het buiten leuk is,
blijven kinderen niet binnen!

De winnaar van de hoofdprijs is bekend. Onder
toezicht van de notaris zijn de winnende
lotnummers van de Jantje BetonLoterij 2017
getrokken. Lotenkopers kunnen zien of ze een
prijs hebben gewonnen via jantjebeton.nl/lot

✎ HUISWERKBEGELEIDING
Hoewel vorig jaar door ouders werd aangegeven
dat betaalde huiswerkbegeleiding op onze school
een meerwaarde kan zijn, waren er slechts enkele
ouders geïnteresseerd in ons uitgewerkte plan
hiervoor. In december hebben we dit nader
bekeken. Daaruit kwam naar voren dat ouders in
de groepen 6 t/m 8 eerst zelf hun kind wil helpen.
Ons aanbod in september kwam dan ook te vroeg.

Bovendien zien veel ouders (rond de 60%) hun kind
zelfstandig het huiswerk thuis oppakken. Voor de
leerlingen die wel huiswerkbegeleiding nodig
hebben, zagen ouders in de prijs (55%) en de
woensdagmiddag (30%) een beperking. Het plan
voor betaalde huiswerkbegeleiding leggen we voor
nu even in een la. Mogelijk dat dit later nog eens
gebruikt kan worden.

✎ OPBRENGST ‘VERGETEN KIND’
Aan het eind van de verschillende kerstvieringen is
er geld opgehaald voor de stichting ‘Het vergeten
Kind’.

We zijn blij u te kunnen meedelen dat we met
elkaar 594,55 euro hebben opgehaald. Dit bedrag
zal binnenkort worden overgemaakt.

✎ KIND OP MAANDAG
In de verhalen van Kind op Maandag voor deze
periode gaat het over verandering. Bij de Jordaan
roept Johannes de Doper mensen op om een
nieuw begin te maken. Hij doopt ze onder in het
water, zodat ze verkeerde dingen achter zich
kunnen laten. Later horen we hoe een paar vissers
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met Jezus meegaan om hem te helpen. Ook gaat
het over zieken die beter worden, zaad dat gaat
groeien en een storm die gaat liggen: allemaal
voorbeelden van hoe dingen kunnen veranderen.
Misschien is dat ook wel een van de belangrijkste
aspecten van het christelijk geloof. De bijbel leert
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ons dat je je er nooit bij neer hoeft te leggen dat
alles blijft zoals het is. Er is altijd een nieuw begin
mogelijk. Het thema van Kind op Maandag is in
deze periode ‘Jij verandert mij’. Dat kun je niet
alleen tegen Jezus zeggen, maar ook tegen elkaar.
Je kunt elkaar de kans geven om een nieuw begin
te maken. Daarvoor is soms wat geduld nodig,
vertrouwen in elkaar. Maar als dat er is, is er veel
mogelijk!
Juist in het begin van een nieuw jaar is het mooi
om stil te staan bij wat kan veranderen. Kinderen

veranderen voortdurend. Ze groeien, ontwikkelen
zich, maken nieuwe dingen mee. Maar ook voor
volwassenen geldt dat er veel kan veranderen.
Misschien is het mooi om in deze periode eens stil
te staan bij de vraag, hoe uw kind ú verandert.
Maken uw kinderen een ander mens van u? En zijn
er veranderingen die u nog wat meer kans zou
kunnen geven? De bijbelverhalen laten zien dat we
daar elke dag een nieuwe kans voor krijgen!

✎ MR-MEDEDELINGEN
Op donderdag 18 januari is de eerstvolgende MR vergadering. Vanaf 19.30 uur inloop en start om 19.45 uur
op locatie Moerbeihof

✎ OR-MEDEDELINGEN
Donderdag 11 januari zal er om 19.30 uur een OR-vergadering plaatsvinden op onze locatie Zuidkil.

✎ AGENDA
10 januari
11 januari
18 januari
19 januari
22 januari
29 januari

Werk bekijken groepen 3 t/m 6 van 8.30 - 08.45 uur
Koffieplein
OR-vergadering
Voortgangsgesprekken groepen 1en 2
MR-vergadering
Gebedsgroep/ ontmoetingsuurtje Zuidkil 08.30 - 09.30 teamkamer
Voortgangsgesprekken groepen 1 en 2
Studiedag, alle leerlingen zijn vandaag vrij

Zie ook onze kalender op www.digiDUIF.nl
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