Groeien doen we samen!
Nieuwsbrief maart
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
maart. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op
onze website. Kerstfeest
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U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet,
dat U zoveel van mij kon houden
nee, Heer, dat begrijp ik niet.
Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U
Donderdag 18 april willen wij met de leerlingen
en de ouders het Paasfeest vieren. U bent allen
van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen.
De viering begint om 19:00 uur en zal gehouden
worden in de Hervormde Kerk. U krijgt binnenkort een officiële uitnodiging met actuele gegevens.
Het thema van de viering is: ‘Jezus is overwinnaar.’

Pasen 2019
Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan,
omdat U voor mij bent gestorven,
maar ook weer bent opgestaan.
U werd geschopt en geslagen,
ze lachten en scholden U uit
en zelfs door uw vrienden verlaten,
hing U voor mij aan het kruis.

De komende weken horen de leerlingen in de
klassen de Bijbelverhalen die voorafgaan aan het
Paasfeest. Samen met de leerlingen mogen we
stilstaan bij wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan: Hij droeg onze schuld, stierf voor ons en
stond op uit de dood. Hij is overwinnaar.

Koningsspelen
De leerlingen van groep 1 en 2 hebben de Koningsspelen op woensdag 10 april. Deze morgen
is het feest in groep 1 en 2, omdat de leerkrachten dan ook hun verjaardag vieren. Dubbel feest
dus.

Arianne gaat ook op de donderdag werken en juf
Angelina komt op de vrijdag ons team versterken.
Juf Angelina is dit jaar gestart op de Samuelschool
en is bereid ons tot aan de zomervakantie te helpen. We zijn heel dankbaar dat we de vervanging
zo snel hebben kunnen regelen.
De Koningsspelen voor de andere groepen zijn dit
jaar op donderdag 11 en vrijdag 12 april. De Koningsspelen worden door Sportservice Gemeente
Lopik georganiseerd op de Lopikse sportvelden en
in sporthal ‘de Wiekslag’. Donderdag gaan de
leerlingen van groep 3 t/m 5 sporten en vrijdag
de leerlingen van groep 6 t/m 8.

Eindtoets groep 8
Dinsdag 16 en woensdag 17 april hebben de kinderen van groep 8 de Eindtoets van CITO. Afgelopen maand zijn de kinderen van groep 8 aangemeld op de diverse middelbare scholen. Wanneer
de uitslag van deze toets hoger is dan het huidige
advies, worden de leerlingen en ouders uitgenodigd voor een gesprek
om gezamenlijk te kijken of het advies passend is of aangepast
dient te worden.
Wij zijn benieuwd hoe onze leerlingen van groep
8 zich ontwikkeld hebben. De Eindtoets geeft
naast een individueel advies ook een duidelijk
overzicht van de cognitieve ontwikkeling van de
groep.

Personeel
Op woensdag 3 april gaat juf Arja nog een operatie krijgen aan haar borst. De vorige operatie had
niet het gewenste resultaat. Dit is een meer ingrijpende operatie, waardoor zij dit schooljaar
niet meer in groep 3 kan werken.
Het is voor juf Arja fijn dat deze operatie op korte
termijn kan plaatsvinden. Voor de leerlingen van
groep 3 gaat er hierdoor wel iets veranderen. Juf

In overleg met juf Arja delen we haar adres zodat
u eventueel een kaartje kunt schrijven:
Juf Arja Verbree
Leeghwaterstraat 55
2871 PD SCHOONHOVEN

Onderwijs met alle geweld
Hallo ik ben Ruben Korevaar. Ik ben een havo-4leerling op het Driestar College. Ik heb ook op de
Eben Haëzer gezeten. Mijn zusje en broertje zitten nu op de Eben Haëzer. Begin van dit leerjaar
heb ik bij Woord en Daad gesolliciteerd voor
Young Ambassador voor Colombia. Met 4 anderen ben ik aangenomen, en zijn we de uitdaging
aangegaan om voor mei 2019 €26.000 bij elkaar
te krijgen voor de actie
‘Onderwijs met alle
geweld’.

In Colombia, een land in het noorden van ZuidAmerika, is het niet veilig voor kinderen om overdag op straat te zijn of te werken, onder andere
door de bloeiende drugshandel en de burgeroorlog van de afgelopen 50 jaar. Er wordt bijna geen
onderwijs aangeboden, en het onderwijs dat er
wel is, is vaak van slechte kwaliteit. Daarom biedt
stichting Conviventia, de partnerorganisatie van Woord en Daad in Colombia, de kinderen christelijk onderwijs, tegelijk met dagopvang en maaltijden. Zo nodig worden de ouders
ondersteund, zodat ze de kinderen niet hoeven te
laten werken om rond te kunnen komen. Op deze
manier hebben kinderen later kans op een baan,
en tegelijk horen ze over God en de Bijbel.

Om aan het benodigde bedrag te komen hebben
wij verschillende acties op touw gezet. Zo ook
hier op deze basisschool! De bedoeling is dat ik
aanstaande maandag een presentatie voor de
kinderen houdt tijdens de maandopening. Daarna
zal ik in de klassen de kluskaarten uitdelen. Dit
zijn kaarten met verschillende klusjes erop die de
kinderen kunnen doen waarmee ze geld kunnen
ophalen.
Ik ga van 1 tot 10 mei naar Colombia om daar
scholen te bezoeken en presentaties over Nederland te geven. Het geld voor de reis betaal ik zelf.
Het is dus niet zo dat de kinderen geld gaan ophalen voor mijn reis. Nadat ik in Colombia ben geweest zal ik op de basisschool wat vertellen over
mijn reis en foto’s laten zien.
Met vriendelijke groet,
Ruben Korevaar
Young Ambassador voor Woord en Daad

Muziekhuis Oudewater

Vorige week woensdag is Muziekhuis Ouderwater
gestart met de laatste ronde muzieklessen. De
leerlingen maken deze ronde kennis met wereldmuziek en instrumenten uit andere landen.
Woensdag 3 april sluiten we de lessen van groep
5 t/m 8 af in de gymzaal of buiten op het plein
wanneer het weer dit toelaat. U bent van harte
welkom bij deze laatste les.
Groep 5/6: 10:30 uur – 11:15 uur
Groep 7/8: 11.15 uur – 12:00 uur

Mededelingen
Bericht ouderportaal
Er is bij sommige ouders onduidelijkheid hoe je
één of één met de leerkracht kan communiceren
via het ouderportaal. Een groepsgesprek kun je
herkennen aan de volgende pictogram:
.
Wanneer deze voor het bericht staat en je hierop
reageert, krijgen alle ouders het berichtje.
Gebouw
Beide entrees hebben een nieuwe inloopmat gekregen.
In groep 3 t/m 7 zijn nieuwe digiborden geplaatst.
De lichtopbrengst van deze borden is een stuk beter en de mogelijkheden zijn uitgebreider. De
leerkrachten zullen specifiek hiervoor geschoold
worden.
Hoofdluiscontrole
Na elke vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Dat vinden wij belangrijk. We
merken echter dat de groep ouders die de kinderen controleren erg klein is geworden. Onze
luizenmoeders(vaders) hebben versterking nodig,
anders kunnen de leerlingen misschien wel niet
meer gecontroleerd worden. Ouders die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met Carina Kastelein. carinakaste@icloud.com
Middagpauze groep 1 en 2
De laatste tijd hebben we gemerkt dat er onduidelijkheid is over afspraken die er zijn voor de
grote pauze en dan specifiek voor de leerlingen
van groep 1 en 2. Vanaf 13:00 uur is er een leerkracht op het kleuterplein aanwezig, deze leerkracht is verantwoordelijk voor de kinderen.
Daarom blijven de kinderen die thuis eten en om
13:00 uur weer naar school gaan, dus ook buiten.
Wanneer de bel gaat, gaan alle kinderen tegelijk
naar binnen.

Nationale buitenlesdag

Dinsdag 2 april is de Nationale Buitenlesdag. Op
deze dag geven leerkrachten in heel Nederland
en ook in Polsbroek buiten les. Dat is niet alleen
goed voor de leerprestaties, maar ook heel leuk.
Notulen MR
De notulen van de MR-vergaderingen zijn te vinden in het Ouderportaal. Ze zijn geplaatst in de
boekenkast. Deze vindt wanneer u in het Ouder-

portaal op de volgende pictogram klikt:
Verkeersexamen groep 7 en 8
Op donderdag 4 april heeft groep 7 en 8 het theoretisch verkeersexamen. Hierin volgen wij VVN
(Veilig Verkeer Nederland) en krijgen de leerlingen een certificaat bij het behalen van dit examen. Aangezien groep 7 en 8 gezamenlijk de verkeerlessen krijgen van meester Eddy, zal hij dit
begeleiden.

langs de route te controleren, hiervoor zijn inmiddels een aantal aanmeldingen binnen.
Het praktisch examen begint om 11:30 op het
schoolplein en zal rond 12:00 afgesloten worden.
De leerlingen fietsen de route, gewoon in Polsbroek, één keer en gaat van school richting Oranjebrug, richting Kerk, over het kerkplein, terug
langs de waterpomp richting de school. Leerlingen worden van te voren geïnstrueerd. Belangrijk is dat alle leerlingen op hun (goedwerkende en goedgekeurde) fiets komen.
Verlof tandarts, ortho
Aan het begin van het schooljaar is er door middel van de nieuwsbrief gecommuniceerd dat voor
een tandartsbezoek geen wettelijk verlof wordt
verleend. Dit heeft de school met de ouders gecommuniceerd, omdat dit de lijn was die voorafgaande jaren werd gehanteerd. Navraag bij de
gemeente en collega-scholen heeft dit inzicht
echter veranderd. Voor een bezoek aan de tandarts of orthodontist krijgt u verlof. Wilt u wanneer mogelijk dit buiten de schooltijden of aan
het begin / eind van de schooldag plannen?
Graag de absentie op tijd doorgeven via het Ouderportaal. En van mijn kant excuses voor de ontstane verwarring.
Terugblik
De schoolfotograaf is geweest. Begin volgend
schooljaar zal hij weer komen.
De kinderen hebben onder leiding van Muziekhuis Oudewater kennis gemaakt met klassieke
muziekinstrumenten.

Een week later, op donderdag 11 april, is een afsluitend praktijk-deel. En het leuke is: dit wordt
georganiseerd door de leerlingen zelf.
Een commissie van leerlingen heeft een route uitgezet en verleent ook medewerking aan controlepunten en interactie. Ouders zijn gevraagd om

Dinsdag 26 maart was de pannenkoekendag. Belangstellende ouders konden deze morgen samen
met hun kind in groep 1 en 2 een kijkje nemen.
Het bezoek werd afgesloten met een heerlijke
pannenkoek.
De koffiemorgens zijn geweest. Hartelijk dank
voor uw komst. Het waren fijne, informatieve gesprekken.

Agenda
Maandag 1 april
Dinsdag 2 april
Woensdag 3 april
Donderdag 4 april
Woensdag 10 april
Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april
Maandag 15 april
Dinsdag 16 en woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei
Zaterdag 20 april

Maandopening, verjaardag meester Eddy, clinic judo
groep 1 en 2
Kunstmenu groep 3 / 4, verjaardag juf Marieke V., nationale buitenlesdag
Afsluiting spelenderwijsorkest Muziekhuis Oudewater
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8, gebedsgroep
Juffenfeest & Koningsspelen groep 1 en 2
Koningsspelen groep 3 t/m 5, praktisch verkeersexamen
groep 7 en 8
Koningsspelen groep 6 t/m 8
MR vergadering (aanvang 19:00 uur)
Eindtoets groep 8
Paasviering (aanvang 19:00 uur)
Meivakantie
Verjaardag juf Marieke K.
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Stefan van Ee

