Nieuwsbrief Januari
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
januari. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden
op onze website. Kerstfeest
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We wensen de kinderen en ouders een jaar vol:

Goede voornemens
Aan het begin van het jaar is het de goede gewoonte te starten met goede voornemens. Hoewel wij hier aan het begin van het schooljaar met
verschillende verbeterplannen zijn gestart, lijkt
het mij goed om op dit moment onze ‘voornemens’ voor dit schooljaar met jullie te delen:
1. ICT onderwijs -> Dit jaar zijn we in groep 6
/ 8 gestart met laptops. We willen dit uitbreiden naar groep 4 en 5.
2. Visie -> Met het team ontwikkelen we een
visie op leren.
3. Aankleding gebouw -> Het schoolgebouw
ziet er verzorgd uit en nodigt uit tot leren.
4. Contacten ouders -> De ouder(s), verzorger(s) worden tijdig voorzien van informatie over hun kind en schoolzaken.
5. Muziek -> Het vak muziek neemt een
vaste plaats in binnen ons lesaanbod.
Het belangrijkste goede voornemen is dat wij de
kinderen, die ons zijn toevertrouwd, een leerzaam, zorgeloos en gezellig jaar willen geven.

Afvalvrije school
Op school willen wij de kinderen leren welke invloed onze leefwijze heeft op gezondheid, natuur
en milieu. Eén van de onderdelen hiervan is ons
afvalbeleid. De school doet mee met het project
‘De afvalvrije school’ van gemeente Lopik. De
term dekt niet helemaal de lading; het doel van
het project is de hoeveelheid afval te beperken
en goed te scheiden. In de klassen zien wij dat er
door een deel van de kinderen en ouders bewust

rekening mee wordt gehouden, maar ook door
een deel van de kinderen
en ouders niet. Graag
zien wij daarom:

-

dat de leerlingen geen pakjes met rietjes
meebrengen, maar de (vorig jaar uitgedeelde) dopper of een beker gebruiken;

-

dat koekjes niet in plastic/ papier maar in
een vast trommeltje worden meegebracht;

-

dat bij traktaties het afval van plastic en
papier wordt beperkt.

Leerlingen
Voor de kerstvakantie hebben wij afscheid genomen van Rigo van Wijngaarden, Luuk de Rek en
JayNoah Emondt. Wij wensen hen veel succes op
hun nieuwe school.
Quinn Wiersma is
begin december in
groep 5 gekomen.
Hartelijk welkom
en een fijne
schooltijd toegewenst.
Voor de groepsverdeling is het fijn, dat wij van te
voren weten met hoeveel kinderen we volgend
schooljaar mogen werken. Vooral de gegevens
betreft de instroom van nieuwe leerlingen in
groep 1 zijn voor ons belangrijk om te weten. Ouders die al kinderen op school hebben en een
broertje of zusje willen inschrijven, kunnen bij de
directeur een inschrijfformulier ophalen of dit van
de website downloaden. Het is wenselijk dat
nieuwe leerlingen voor volgend schooljaar in de
maanden maart/april worden aangemeld.

Nieuwe ouders kunnen met de directeur een afspraak maken voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgen de ouders een rondleiding, informatie over de school, is er gelegenheid voor vragen
en kunnen de onderlinge verwachtingen worden
uitgesproken.
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.

Personeel
Juf Arja is de komende tijd geregeld afwezig. Zij
schrijft daar zelf het volgende over:
Operatie
Maandag 14 januari zal ik, juf Arja, een operatie
ondergaan aan mijn borst.
Er zal wat weefsel weggehaald worden, waar
kalkspatjes in zitten, die er onrustig uit zien. Na de
operatie zal gekeken worden of er nog bestraling
volgt of dat dit niet nodig is. Natuurlijk hoop ik
van niet, want je schrikt al genoeg als je deze dingen hoort. Juf Arianne zal op donderdag 17 januari en vrijdag 18 januari voor groep 3 staan. Verder is het afwachten.

TSO-kracht gezocht
Beste ouders/ verzorgers,
Vanaf de voorjaarsvakantie zijn we op zoek naar
een nieuwe TSO-kracht. Heeft u zelf interesse of
weet u iemand die zich hiervoor wil inzetten, we
horen het graag! Het liefst hebben we iemand die
elke week op een vaste dag wil overblijven, maar
ook als dit niet lukt en u misschien om de week
wilt, laat het ons weten! Meer informatie is te
vinden op de website van de school. Ook kunt u

altijd Lydia van Toor aanspreken of mailen, zij is
de coördinator van het overblijven.
M.vr.gr. namens de overblijfcommissie, Lydia van
Toor (tsopolsbroek@gmail.com)

Excursie naar de tweede kamer
Onze overheid stimuleert leerlingen om De
Tweede Kamer te bezoeken en te horen hoe ons
land bestuurd wordt. Voor de basisschool is een
les ontworpen door Pro Demos en zij geven hiermee uitvoering aan deze wens. Onze school bezocht op 8 januari Den Haag. Eerst was daar in
Madurodam een les over ons democratisch kiesstelsel. De leerlingen vormden politieke partijen
en werd gevraagd standpunten in te brengen met
betrekking tot de inrichting van ‘Democracity’.
Welke gebouwen en voorzieningen wilden zij
plaatsen? Welke argumenten wisten zij hiervoor
te geven? Na het houden van een stemming werd
besloten of een plan wel of niet zou worden uitgevoerd. Het bezoek aan De Tweede Kamer
vormde de afsluiting van de bijzondere les.

meerdere ouders
leeft. Wanneer dit
het geval is, willen
wij een muziekdocent vragen of zij na schooltijd deze lessen willen
verzorgen.
CITO toetsen
In de groepen 2 t/m 8 worden deze weken citotoetsen afgenomen. Met deze methode-onafhankelijke toetsen volgen we de ontwikkeling van
onze leerlingen. Dat gebeurt 2x per jaar. In juni is
de 2e periode.
De volgende toetsen worden afgenomen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
Bij het rapport krijgt uw kind de grafieken waarin
de scores zijn verwerkt. Deze kunnen tijdens het
rapportgesprek besproken worden.
Hoofdluiscontrole
Alle kinderen van de school zijn
gecontroleerd op hoofdluis. De
school is luisvrij. Ouders die gecontroleerd hebben: Hartelijk dank!
Inspectiebezoek
Dinsdag 29 januari komt de inspectie op bezoek.
Zij gaan met ons in gesprek over de verwijzingsprocedure naar het voortgezet onderwijs.

Groep 6 & 7 tijdens hun excursie naar De Tweede Kamer

Mededelingen
AVG
Alle ouders hebben de AVG ingevuld. Hartelijk
dank hiervoor.
Blokfluitles
Enkele ouders hebben gevraagd of er blokfluitles
gegeven kan worden op school. Met behulp van
een intekenlijst via het Ouderportaal willen wij
deze maand inventariseren of deze behoefte bij

Koffiemorgens
Deze maand wordt er gestart met de koffiemorgens. Hartelijk welkom.
Kunstmenu
Komende maand staan er twee activiteiten van
Kunst Centraal gepland. Voor groep 5/6 een literair project: Het lied van de lekkende kraan. De
kinderen krijgen op donderdag 17 januari les van
een gastdocent en gaan zelf een gedicht schrijven. Dinsdag 22 januari komt de Elektruck in
Polsbroek. De kinderen van groep 7/8 zullen deze

bus bezoeken en in de bus een workshop volgen
over het maken van digitale muziek.
Machtiging overblijven
Deze maand wordt het overblijfgeld voor het
tweede kwartaal afgeschreven. Dit geldt alleen
voor de ouders die hebben aangegeven het overblijfgeld in twee delen te betalen.
Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen starten op woensdag 21 januari met
het Nationale Voorleesontbijt.
Omdat deze woensdag ook muziekhuis Oudewater een gastles
verzorgd, doen wij niet mee met
het ontbijt. De leerkrachten van groep 1 en 2 zullen de Nationale Voorleesdagen op een andere
creatieve manier invullen. U wordt hier nog over
geïnformeerd.
Terugblik
De drukke maand december ligt achter ons. In
deze nieuwsbrief geen uitgebreide terugblik zoals

u van ons gewend bent. We kunnen terugzien op
fijne vieringen waarin we mochten stil staan bij
de komst en geboorte van de Here Jezus.
Complimenten voor de ouders van de AC die de
school mooi hadden versierd en ons veel werk uit
handen hebben genomen in deze drukke maand.
Typen op school / thuis
De kinderen van groep 8 zijn gestart met de typcursus van Ambrasoft. Enkele lessen hebben zij
op school gedaan, de overige lessen kunnen zij
thuis doen. De leerlingen van groep 6 en 7 zullen
in de loop van het schooljaar starten.
Werkzaamheden tuin en schoolgebouw
In de vakantie is er hard gewerkt aan de schooltuin. We zijn erg blij met het resultaat. De school
heeft door de nieuwe beplanting een frisse en
nette uitstraling gekregen.
In de school zijn ook de nodige werkzaamheden
verricht: de entrees en de keldertrap zijn geverfd,
diverse muren zijn voorzien van een nieuwe laag
latex.

Agenda
Woensdag 16 januari
Donderdag 17 januari
Maandag 21 januari
Dinsdag 22 januari
Woensdag 23 januari
Dinsdag 29 januari
Woensdag 30 januari

Vrijdag 15 februari

Op de koffie ouders groep 1
Spelenderwijsorkest Muziekhuis Oudewater
Kunstmenu groep 5/6
Juf Jiska jarig
MR vergadering 19:00 uur
Kunstmenu groep 7/8
Op de koffie ouders groep 2
Spelenderwijsorkest Muziekhuis Oudewater
Inspectiebezoek
Op de koffie ouders groep 3
Spelenderwijsorkest Muziekhuis Oudewater
Eerste rapport
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

