
 

 
Nieuwsbrief 07 - 30 januari 2020 

 

Algemeen 

Schooljaar 2019-2020 is nu halverwege. Tijd om de balans op te maken. Wij doen dit               

aan de hand van de methode-onafhankelijke Cito-toetsen. Zij vormen een derde           

gegeven (naast het oordeel van de leerkracht en de methode-toetsen) om de            

ontwikkeling van de kinderen eens kritisch te bekijken. Als het goed is komen de drie               

gegevens met elkaar overeen. Is dat niet zo, dan gaan we nader onderzoeken wat              

hiervan de oorzaak is. Na de voorjaarsvakantie delen wij onze bevindingen middels het             

rapport en de ouder(kind)gesprekken. Als wij ons zorgen maken over de voortgang            

van de ontwikkeling nemen wij voor die tijd contact op met ouders. Soms lopen er ook                

al trajecten met kinderen en ouders. Dan is contact vooraf niet altijd nodig. 

 

Trefwoord (levensbeschouwing) 

Week 5 t/m 7 (27 januari t/m 14 februari): Zorgen 

Inhoud: Zorgen, verzorgen en verzorgd worden. Zorgeloosheid en een 

zorgzame samenleving. 

Bijbel: Petrus’ schoonmoeder (Lucas 4, 38-41) 

De centurio (Lucas 7, 1-10) 

De barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 33-37) 

Maria en Marta (Lucas 10, 38-42) 

De kromme vrouw (Lucas 13, 10-17) 

De blinde te Jericho (Lucas 18, 35-43). 

 

Week 8/9 t/m 11 (17 februari t/m 13 maart): Ontbreken  
Inhoud: Ontbreken en missen. Verliezen en opzoeken. Het feest van het 
terugvinden. 
Bijbel: Het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap, de weggelopen zoon (Lucas 15). 
 

Mededelingen 

- In Social Schools staan de vakantiedata voor het schooljaar 2020-2021. De 

studiedagen en mogelijk extra vrije dagen moeten nog worden ingevuld. Het 

betreft de door de overheid en de binnen de scholen van Stichting Delta 

vastgestelde vakanties. 

- Wij krijgen met enige regelmatig klachten van ouders over andere ouders die 

fietsen op het schoolplein. Wilt u hieraan denken. Er lopen veel kinderen op het 

plein. Zij gaan er vanuit dat zij veilig kunnen rennen en spelen op het plein. Je 

moet er toch niet aan denken dat kinderen onder de fiets komen … 

 

Derde kleutergroep 

Na het weekend starten we met een derde kleutergroep op de MLKing. Het was geen               

eenvoudige taak om de kinderen te verdelen over de groepen. Hoewel sommige ouders             

liever een andere verdeling hadden gezien kregen wij ook veel begrip voor het genomen              

besluit. Dank daarvoor.  

Wij gaan er vanuit dat wij de komende jaren het jaar rond in drie kleutergroepen kunnen                

blijven werken. De beide kleutergroepen werken nu veel samen, dat blijven we na het              

weekend ook doen, maar dan met drie kleutergroepen. Dat is belangrijk want de             

kinderen die nu in groep 2 zitten vormen over een half jaar samen groep 3. 
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Avondvierdaagse 

Onderstaand een bericht van Martin van Veelen (directeur-bestuurder Stichting Delta),          

over de avondvierdaagse. Voor onze school heeft dit geen gevolgen. Wij hebben            

afgelopen jaar (in overleg met mr en de oudervereniging) deze keuze al gemaakt. 

De schooldirecteuren hebben de afgelopen jaren regelmatig gesproken over de 

avondvierdaagse. In november en december 2019 hebben we ook gesproken met de 

organisatie van de avondvierdaagse en we hebben besloten om niet meer via de 

scholen mee te doen. We dragen dit evenement zeker een warm hart toe en de 

communicatie kan via de scholen worden geregeld, maar de kinderen lopen vanaf 2020 

niet meer in schoolverband mee (dus o.a. geen schoolshirtjes en schoolvlaggen). 

We kunnen in deze brief allerlei voordelen en nadelen gaan opsommen, maar de kern 

ligt in het feit dat de relatie tussen avondvierdaagse en onderwijs ver te zoeken is.  

In diverse gemeenten is deze keuze al veel eerder gemaakt en dat zorgde in eerste 

instantie voor minder deelnemers, maar gaande de jaren is dit weer hersteld: veel 

ouders lopen zelf in groepjes met hun kinderen (vriendjes en vriendinnetjes hoeven 

niet perse op dezelfde school te zitten). 

 

Martin van Veelen 

directeur-bestuurder 

 

Toestemming beeldgebruik (herhaald bericht) 

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. Opnames               

worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten,        

schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze opnames te zien zijn.  

 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Wij plaatsen geen           

materialen waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Ook worden geen namen          

genoemd en worden individuele opnames zoveel mogelijk voorkomen. 

 

Binnen Social Schools kunt u toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal            

van uw zoon/dochter. U kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. 

 

Als school zijn wij erg geholpen met uw toestemming. Het maken van een groepsfoto              

(bijvoorbeeld voor in de krant) is natuurlijk veel leuker als alle kinderen hierop mogen              

staan. Hiermee voorkomen we ook dat kinderen mogelijk in een uitzonderingspositie           

worden geplaatst omdat zij niet op de foto mogen. 

 

De keus is echter aan u, wij respecteren uw keuze.  

Wilt u uw keuze kenbaar maken?  

 

Via Social Schools is een video verspreid waarin de stappen te zien zijn om bij de juiste                 

instellingen te komen. Veel ouders hebben inmiddels hun keuze kenbaar gemaakt,           

dank daarvoor. 

 

Agenda 

Maandag 3 februari groep 3 is deze week Supporter van Schoon! 

Maandag 3 februari groep 8; film in Het Lichtruim 

Woensdag 5 februari groep 4: excursie naar een Molen 

Vrijdag 21 februari lesdag tot 14:00 uur, daarna start voorjaarsvakantie 

Maandag 2 maart groep 5 is deze week Supporter van Schoon! 

deze week start de tweede ronde van het Cultuur-uur 
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Vragen, opmerkingen, suggesties 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties,      

blijf er niet mee rondlopen. Wij vinden het        

belangrijk dat wij samen met de ouders op één         

lijn zitten, alleen dan is er ruimte voor de         

kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. 

 

Er is dagelijks iemand van de directie of interne         

begeleiding aanwezig om u te woord te staan,        

maar u kunt natuurlijk ook bij de leerkracht(en)        

van uw kind(eren) terecht. 
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