Nieuwsbrief 06 - 20 december
Algemeen
Martin Luther King: “If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk
then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”
Dit citaat van Martin Luther King staat op de
beachflag van onze school en dit komt ook
op de muur bij de hoofdingang.
“Whatever you do, you have to keep moving
forward.” W
 at je ook doet, je moet vooruit
blijven gaan. In een week waarin wij
geconfronteerd werden met het overlijden
van Geert Veldhuizen, een ouder met vier
kinderen op onze school, lijkt de tijd even
helemaal stil te staan. Hoezo vooruit gaan, je zou wensen dat je de tijd kon terugdraaien.
Kinderen gaan hier veel makkelijker mee om. Ze horen slecht nieuws en gaan al snel
weer over tot de orde van de dag. Als school zitten we daar precies tussenin, zijn we
zoekende naar de balans tussen aandacht geven aan en gewoon doorgaan.
Afgelopen dagen hebben wij als team veel met elkaar gesproken. In dagen als deze zie je
de kracht van ons schoolteam. Diverse collega’s boden hulp om invulling te geven aan
het rouwproces. Anderen wisten het belang van ‘keep moving forward’ onder de
aandacht te houden. Beide geluiden zijn nodig om als school het goede te doen voor alle
betrokkenen. In de eerste plaats voor de nabestaanden en de kinderen van onze school,
maar evengoed voor het schoolteam.
Vier onderbouwgroepen werden rechtstreeks door dit verdriet getroffen. Maar ook in
andere groepen zitten kinderen die in het verleden een naaste zijn verloren. Dit vraagt
veel van een leerkracht, steeds weer de balans zoeken tussen aandacht geven aan en
‘keep moving forward’.
We hebben een flink aantal startende leerkrachten op onze school werken, zij hebben
extra begeleiding nodig. Het is fijn te merken dat de meer ervaren teamleden hun
verantwoordelijkheid daarin nemen.
Langs deze weg wil ik iedereen, ouders en andere betrokkenen, bedanken voor het
meeleven in deze dagen. Wij ervaren het als een grote steun dat zo veel waardering
wordt uitgesproken over de manier waarop wij als school deze week vormgeven. Nog
elke dag komen ouders ons persoonlijk bedanken en ontvangen wij mailtjes van ouders.
Wij hopen dat de nabestaanden dezelfde steun vanuit onze school en vanuit de
gemeenschap ervaren.
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Trefwoord (levensbeschouwing)
Week 2 t/m 4 (7 t/m 25 januari): Leren
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren
en onderwijs als een voorwaarde voor een betere wereld.
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in
de synagoge van Nazaret (Lucas 4).
Week 5 t/m 7 (28 januari t/m 15 februari): Zien
Inhoud: Over kijken en zien, en er iets mee doen. Over de vraag hoe
mensen naar elkaar kunnen omzien.
Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het water
(Marcus 6); Jezus geneest mensen (Matteüs 13, 14 en 17).
Mededelingen
- Ondanks de kerstviering starten we vrijdag gewoon om 8:30 uur. De kinderen
hebben dan wel vanaf 12:00 uur vakantie. Dit heeft te maken met het aantal
onderwijsuren die kinderen wettelijk moeten maken. Zouden we ‘s ochtends later
beginnen dan zouden we ook tot 14:00 uur les hebben. Voor een kerstvakantie is
het prettig om vanaf 12:00 uur vrij te zijn.
- De kinderen hebben twee weken kerstvakantie. Maandag 7 januari gaan de
schooldeuren weer open.
- Vrijdag 11 januari start groep 5 met een serie van 12 muzieklessen. Vrijdag 29
maart wordt deze cyclus afgesloten met een concert in de Vierstee samen met het
orkest van Kunst & Genoegen.
- Vrijdag 25 januari basketbalwedstrijden en cool moves voor groep 8. Meer info
volgt via de groepsleerkracht.
- Op onze school kunnen de kinderen dit schooljaar twee verlofdagen zelf
inplannen. In de communicatie staan een aantal deadlines voor het inleveren van
de verlofformulieren genoemd. Wij gaan hier soepel mee om. Flexibiliteit op het
gebied van de geblokkeerde dagen is lastiger.
Schoenmaatjes
In oktober hebben wij ruim 70 schoenendozen
geschonken aan de actie Schoenmaatjes. De
dozen zijn naar een verzamelpunt in Amersfoort
gebracht vanwaar ze verder worden gestuurd.
Nogmaals dank voor jullie bijdrage. Als we weten
waar ze uiteindelijk terecht zijn gekomen dan
laten wij dat natuurlijk weten.

Weerbaarheidstrainingen groep 7 en 8
Afgelopen jaren ontvingen wij regelmatig signalen dat kinderen de overstap van de
basisschool naar het voortgezet onderwijs als pittig hebben ervaren. Veel kinderen gaan
dan naar een school buiten de vertrouwde omgeving van Maartensdijk. Om de kinderen
te helpen wat steviger in hun schoenen te staan bieden wij na de kerstvakantie een blok
weerbaarheidstraining aan in samenwerking met de lokale judovereniging Judokan.
(www.judokan.nl) De lessen worden tot de voorjaarsvakantie in ons speellokaal
aangeboden voor de kinderen van groep 7 en 8.
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Social Schools 3.0
In eerdere nieuwsbrieven hebben wij al eens genoemd dat ons communicatieplatform
met ouders, Social Schools, een grote update krijgt. Direct na de kerstvakantie gaan wij
over op Social Schools 3.0 hierbij alvast de eerste informatie.
Om de nieuwe Social Schools te kunnen blijven gebruiken is het noodzakelijk om de
nieuwe app te downloaden: Social Schools 3.0. Deze is gratis te verkrijgen in app-stores
of via app.socialschools.eu. Inloggen kan met dezelfde gegevens als in de oude app.
Social Schools 3.0 biedt extra mogelijkheden. Niet alle extra opties zijn direct
beschikbaar.
Meer
informatie
is
te
zien
in
de
volgende
video:
https://youtu.be/48aMNsEi1x4
De overstap staat gepland op maandag 7 januari. Vanaf die dag is de oude Social Schools
niet meer te gebruiken en gebruiken wij Social Schools 3.0. Inloggen in de nieuwe app is
mogelijk vanaf maandag 7 januari.
Pauzesport
Donderdag na de kerstvakantie starten wij met Pauzesport. Niels van Veelen,
buurtsportcoach in onze gemeente, komt tijdens de pauze gratis sportactiviteiten
aanbieden. Alle kinderen mogen hieraan meedoen. Na schooltijd kunnen de kinderen ook
samen met Niels sporten. Deze activiteit is gratis en niet verlicht. Bij droog weer sport
Niels met de kinderen op het schoolplein, in geval van regen of sneeuw kan worden
uitgeweken naar De Vierstee. De sportactiviteiten worden tussen 14:00 uur en 15:00 uur
aangeboden. Meer info: https://debilt.nl/sport-recreatie-en-cultuur/buurtsportcoaches/
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