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NIEUWSBRIEF
Dichtbij de Bron
‘Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand
geve; op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper van de wees.’
Psalm 10 vers 14
Woensdag 14 maart is het Biddag. In de dagen daaromheen werken we met de kinderen rondom
het thema van de HGJB ‘Vertel het maar’ aan de hand van het Bijbelgedeelte uit 2 Koningen 4:1-7.
De weduwe in het verhaal is in nood, haar situatie lijkt uitzichtloos. Het enige wat ze nog kan is om
hulp roepen. En ze weet bij wie: bij Elisa, de profeet van God. Deze vrouw weet in de nacht van
haar leven de bron te vinden. Want haar man was iemand die de Heere diende. En dat in een tijd
waarin de dienst aan Baäl veel wijder verbreid was, dan de dienst aan de God van Israël.
Wonderlijk dat de Heere God ook in zo’n tijd mensen de weg naar Hem laat vinden. En dat Hij laat
zien dat Hij leeft, midden in de duisternis!
Het is goed dat we jaarlijks een biddag hebben. Een speciale dag, waarop we belijden elke dag van
God afhankelijk te zijn. Niet alleen op het moment dat de kruik leeg is, hebben we Hem nodig. Elk
beetje olie, brood, gezondheid en kracht om ons werk te doen komt voort uit Zijn hand. Alles is
van Hem, de Bron van het leven!
Elke dag naar de Bron gaan, dat willen we de kinderen graag leren. Uit de geschiedenis van de
weduwe leren wij en de kinderen, dat we Hem
gewoon mogen vertellen hoe het met ons is.
Onze nood, verdriet, tekort, onze
verwondering. Hij weet er wel raad mee. Hij
zorgt! En Hij wil dat wij ons aan Zijn trouwe
zorg toevertrouwen.
De wegen die Hij met ons en met kinderen
gaat, kunnen we niet altijd begrijpen. Dat gold
ook voor de weduwe. Ze verloor haar man en
nu ook bijna haar twee kinderen. En dan de
opdracht die ze van Elisa kreeg… Toch
gehoorzaamde ze. De God die wil dat wij alles
aan Hem vertellen wil ook dat wij Hem
vertrouwen en gehoorzamen.
Voorwoord HGJB Biddagmap 2018

Welkom
We heten Ilana Ceelen, Jesse Middelkoop en Matthé Huijzer van harte welkom in groep
1c. Fijn dat jullie er zijn en we wensen jullie een heel fijne schooltijd toe!
Geboorte
Op maandag 5 februari is Esmee Westbroek geboren! Esmee is het zusje van Jesse uit
groep 3. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje!
Zorgen en verdriet
Voor de voorjaarsvakantie werden we opgeschrikt door de opname van Niels Holdermans
(groep 5a) op de intensive care. Na een botsing met een auto werd hij met spoed
overgebracht naar het ziekenhuis. Na een eerste controle bleek hij een scheurtje in zijn
schedel te hebben. Gelukkig mocht hij dinsdag 20 februari naar huis om daar verder uit
te rusten en aan te sterken. En… afgelopen maandag was hij weer op school en kon hij
zijn verjaardag vieren! We zijn de Heere dankbaar dat het zo wonderlijk goed is
afgelopen!
In de vakantie kregen we twee berichten van overlijden: de schoonvader van juf Rénate
overleed plotseling en van ‘meester’ Arie en juf Martine kwam het bericht dat Karin de
Rouw – de Bruin op zondag 4 maart op 48 jarige leeftijd is overleden. Karin was al een
aantal jaren ziek als gevolg van kanker. We leven met hen mee en wensen hen troost en
kracht van God toe in deze verdrietige tijd.

Zendingsgeld
In de maand januari is er € 221,- en in februari € 151,65 aan zendingsgeld opgehaald.
We merken dat er steeds vaker trouw zendingsgeld wordt meegenomen. Fijn!
Belangrijke data februari en maart
Maart
woensdag
donderdag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
April
zondag
maandag
dinsdag
vrijdag
donderdag
vrijdag

14
22
27
28
29
30

Biddag
juf Ans jarig (groep 4b/5b)
Paasviering groep 5 t/m 8
Paasvieringen groepen 1 t/m 4
LESLUWE DAG (kinderen zijn deze dag vrij)
Goede Vrijdag

01
02
17
20
26

Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
Eindtoets groep 8 (t/m donderdag 19 februari)
Koningsspelen
juf Martine jarig (Remedial Teaching)
15.15 uur: begin Meivakantie (t/m vrijdag 11 mei)
Koning Willem Alexander jarig – Koningsdag

27

Laptops
Het geduld – van met name de kinderen – is op de proef gesteld… Het duurde maar en
het duurde maar en iedere keer als een meester of juf met een doos door de school liep,
werd er gevraagd: ‘Zijn dat de laptops?’
Maar ze zijn er! En ook de karren waarin we de laptops bewaren en opladen zijn er. De
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben allemaal een eigen laptop. De groepen 3 en 4
doen samen met een aantal laptops.
De periode tot de zomervakantie gebruiken we om programma’s en werkvormen uit te
proberen. Zo maar een greep uit de mogelijkheden:
 Oefenstof van onder andere Veilig Leren Lezen (groep 3), Wereld in Getallen
(rekenen) en Taal Actief (taal en spelling) kan digitaal worden afgenomen. De
software past de oefeningen aan de beheersing van de leerling aan.
 Een aantal toetsen kan digitaal worden afgenomen en worden verwerkt.
We houden u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen en ervaringen.
Het volgen van de kleuterontwikkeling
Om de ontwikkeling van de kleuters in kaart te brengen wordt er door de leerkrachten
gebruik gemaakt van het pakket Leerlijnen Jonge Kind. Deze leerlijnen zijn speciaal
ontwikkeld door Driestar Educatief voor het volgen, plannen en evalueren van de
ontwikkeling van het jonge kind. De kleuters worden gevolgd op het gebied van de
taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motoriek en de spelontwikkeling. Wij ervaren dat
het volgen van de leerlingen van groep 1 met deze leerlijnen een goed beeld geeft van
de ontwikkeling van de kinderen. Daarom hebben wij besloten de Cito kleutertoetsen van
groep 1 af te schaffen, omdat deze geen toegevoegde waarde meer hebben. Wel blijven
we de Cito kleutertoetsen voor groep 2 gebruiken. Dit zijn de toetsen Taal voor kleuters
en Rekenen voor kleuters. In deze toetsen op groep 2-niveau wordt meer informatie
verkregen met betrekking tot de ontwikkeling van
vaardigheden die belangrijk zijn voor een goede
start in groep 3. Deze kleutertoetsen nemen we af
in januari. Alleen bij kleuters die in januari een
lagere score hebben (C, D of E), wordt de toets in
juni herhaald. Informatie kunt u lezen op de
rapporten. Daarnaast kunt u de ontwikkeling van
uw kind bespreken in een gesprekje met de
leerkracht.

Kanjertraining
Op onze school werken we met de Kanjertraining. Net als u willen
we graag een veilige school zijn, waar kinderen zichzelf kunnen zijn,
zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft
handvatten voor sociale situaties. De Kanjertraining leert kinderen
respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders
en leerkrachten wordt verwacht dat zij – als zich problemen
voordoen – oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat
zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.
Het inzetten van de Kanjertraining betekent niet dat er op onze
school nooit iets vervelends gebeurt, helaas. Merkt u dat uw kind
niet goed in zijn of haar vel zit, of aangeeft zich niet veilig te voelen
op school, wilt u dit dan direct melden aan de leerkracht. Zo kunnen
we met elkaar nagaan wat er speelt en daar gericht actie op
ondernemen.
Kinderadviesraad (KAR)
Met de kinderen van de KAR is er onlangs gesproken over het gescheiden
inzamelen van afval. In groep 5a en groep 8 is er momenteel een
proefopstelling, waarbij het plastic afval gescheiden wordt van het
restafval. Binnenkort evalueren we de ervaringen om te zien of we deze
opzet in alle groepen gaan doorvoeren.
Magazine PCPO Krimpenerwaard
Deze week krijgt ieder gezin het eerste exemplaar van het magazine PCPO
Krimpenerwaard. Dit magazine zal worden meegegeven aan het oudste kind op school.
De directeur-bestuurder van de PCPO Krimpenerwaard, de heer Gert Tissink, schrijft het
volgende:
‘Met veel genoegen zenden wij u het magazine dat de PCPO Krimpenerwaard uitgeeft.
Wij spreken al van een echte ‘glossy’. De afgelopen weken is hier hard aan gewerkt. Het
doel is om de scholen, het onderwijsaanbod en de veelkleurigheid van de PCPO onder de
aandacht te brengen. Het schetst een mooi beeld van de organisatie en hoe die er na 12
½ jaar hard werken voor staat. Nog iedere dag willen onze scholen vanuit de
kernwoorden identiteit en kwaliteit van betekenis zijn voor kinderen. Met deze uitgave
denken wij een mooie blikvanger in handen te hebben.
Wij hopen dat u het blad met belangstelling en plezier zult lezen. Wij kunnen ons
voorstellen dat u dit magazine als een bewaarexemplaar voor uzelf houdt. Zo niet, dan
nodigen wij u uit het door te geven aan iemand in uw omgeving, bij voorkeur iemand
met jonge kinderen. Zo maken we samen mensen attent op de aanwezigheid van een
PCPO-school in onze directe omgeving.

