
Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

Deze week gaat de kinderboekenweek van start. Weer leuke activiteiten in en om de school om het

lezen bij kinderen weer extra onder de aandacht te brengen.

Lied van de maand. We starten in oktober met het ‘lied van de maand’. Per maand zijn dat 2 liederen;

1 voor de wat oudere kinderen en 1 voor de jongere kinderen. Deze liederen worden in de groepen

geoefend en aan het einde van de maand in de kerkdienst in verschillende kerken in Alblasserdam

gezongen. Voor de maand oktober zijn de volgende liederen gekozen: ‘Toekomst vol van hoop’ van

Sela en ‘ik neem even de tijd’ van de CD Spoorzoeken.

Kinderboekenweek 2022. Het is bijna zover!

Woensdag 5 oktober start de kinderboekenweek met als

thema ‘Gi-ga-groen!’.

Er zijn allerlei dingen bedacht rondom dit thema. Het

zou helemaal leuk zijn als alle kinderen woensdag ook

iets groens aan kunnen trekken. Natuurlijk is een groene

accessoire ook goed. Hoe de start van de

kinderboekenweek er bij ons op school uitziet houden we nog even geheim. De kinderen zullen het

woensdagmiddag vast aan u vertellen.

Corona. Helaas moeten wij het met u weer over Corona hebben. We dachten dat we de Coronatijd

achter ons zouden kunnen laten. De verwachte opleving begint nu op school weer zichtbaar te

worden. Enkele collega’s zijn helaas positief getest. Ook van sommige ouders hebben we gehoord dat

hun kinderen een positieve test hadden. In de media wordt gesproken over stijging van het aantal

patiënten in het ziekenhuis. We gaan niet paniekerig doen, maar  we zijn wel samen voor elkaar

verantwoordelijk. Daarom wil ik u vragen zoveel mogelijk de basisregels te volgen. Kent u ze nog?

Even een geheugensteuntje:

Preventief testen is nu niet nodig. Het advies is om alleen bij klachten te testen. Op school hebben we

weer extra testen aangevraagd. Deze zullen beperkt worden meegegeven. Op maandag 12 oktober

staat de conciërge in de hal. Alle kinderen van school die dit willen, kunnen 2 testen mee naar huis

nemen.



Voedselbank. 17 t/m 22 oktober is de week van de voedselbanken.

In deze tijd horen we heel vaak over mensen die hulp nodig hebben

van de voedselbank. Wilt u ons helpen om die hulp te geven? Dat

kan door iets aan ons te doneren. We vragen om houdbare

voedingsmiddelen. Ook tandenborstels, tandpasta en andere verzorgingsmiddelen zijn welkom. Op

school staan kratten waar de kinderen de door u meegegeven artikelen in kunnen doen. Dank u wel

voor uw steun!

Studiedag 17 oktober: U bent allemaal jong geweest en iedereen heeft de basisschool bezocht. Hoe

jonger kinderen zijn hoe meer ze denken dat de juf en de meester alles weten. Kinderen die wat

ouder zijn weten inmiddels dat de juf en meester ook niet alles weten. Dat is de reden dat we enkele

malen per jaar een studiedag organiseren.

Maandag 17 oktober is de volgende studiedag gepland. Deze dag bestaat uit twee delen. Eén deel

gebruiken we om met elkaar in gesprek te gaan over de dagelijkse praktijk. Heel simpel met elkaar

delen hoe iedereen dezelfde onderwerpen met de kinderen bespreekt. Voorbeeld hiervan is de

nieuwe rekenmethode. Collega’s krijgen de nieuwe rekenmethode voorgeschoteld met een kleine

instructie en gaan dan aan de slag. Nu we enkele weken met de nieuwe methode werken gaan we

bespreken wat goed gaat en waar nog wat ondersteuning bij gewenst is. In de onderbouw gaan we

onder andere aan de slag met de vraag hoe klankgebaren kunnen bijdragen aan het aanleren van

letters en klanken. Het andere deel van de dag gebruiken we om in de leerteams verder te denken

over de ontwikkeling van de school. Elk leerteam heeft zijn eigen thema. Zo zijn er leerteams voor

Identiteit, Leermiddelen, Differentiatie en Eigenaarschap. Binnen het leerteam (onder) zoeken we

naar manieren om deze onderwerpen zodanig in ons onderwijs op te nemen dat we ook in de

toekomst onderwijs aanbieden dat recht doet aan de kinderen.

Zendingsgeld. Op onze school is het een goede gewoonte om vanuit onze identiteit aan de

medemensen te denken. Enkele keren per jaar organiseren wij acties voor goede doelen. Zo hebben

we afgelopen voorjaar voor water gelopen zodat meer mensen gezond drinkwater zouden krijgen.

Straks doen we weer mee met de actie schoenendoos. Hier hoort u binnenkort meer over.

Het hele jaar door staan er in de hal kratten voor de voedselbank. Hier kunt u houdbare producten

achterlaten die de medewerkers van de voedselbank verdelen onder mensen die hiervoor in

aanmerking komen. In de afgelopen jaren hebben we diverse goede doelen gesteund die wat verder

van ons af stonden. Vorig jaar nog voor Mercy Ships. Nu de energiecrisis in Nederland meer mensen

in financiële nood brengt, krijgen de voedselbanken meer ‘klanten’. Het lukt hen haast niet om alle

mensen een mooi en goed voedselpakket mee te geven. Wij kunnen niet naar ieders persoonlijke

situatie kijken, maar door de voedselbank te steunen kunnen wij het verschil maken tussen wel een

warme maaltijd of geen warme maaltijd. Om de voedselbanken in deze tijd extra te steunen willen

wij het zendingsgeld voor hen bestemmen. Met elkaar kunnen we er voor elkaar zijn! Doet u mee?

Agenda:

Woensdag 5 oktober Dag van de leerkracht
Maandag 17 oktober Studiedag - de kinderen zijn vrij
Donderdag 20 oktober 15.00-15.30 uur Kijkmoment
Maandag 24 t/m vrijdag
28 oktober

HERFSTVAKANTIE

Woensdag 2 november Dankdag
Donderdag 3 november Onderwijsmarkt Voortgezet Onderwijs
Zaterdag 5 november 8.30-13.00 uur Schoolkorfbaltoernooi groep 3 & 4
Maandag 7 november vanaf 12.00 uur Lesvrije middag - de kinderen zijn vrij



Maandag 14 t/m
donderdag 17 november

Inleveren dozen voor Actie schoenendoos

Maandag 5 december Sinterklaas - continurooster

Een hartelijke groet, mede namens het team & het leiderschapsteam,

Marianne Krabbendam


