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Geachte ouder(s),
Welkom
Begin februari is Daniël Compagner bij ons op
school gekomen. Hij krijgt les in de
instroomgroep. We heten hem en zijn ouders
van harte welkom op onze school en wensen
hem een goede en gezegende onderwijstijd toe!
Personeel
Zoals u allen wel vernomen hebt, zijn op 19
januari Anna en Aariya geboren bij juf Boland
Payeh, na een zwangerschap van 26 weken.
Enerzijds is er de verwondering en blijdschap
over het ontvangen van de kinderzegen.
Anderzijds is er ook de grote zorg over deze
prille en kwetsbare levens. In dat opzicht wensen
we hen ook van harte Gods ondersteuning en
nabijheid toe.
Voor groep 3 betekende dit een hele
verandering. Zo ineens kreeg de groep les van
twee andere juffen, namelijk juf Ten Cate en juf
Beeke. Als school zijn we verblijd dat de
vervanging zo spoedig geregeld kon worden en
het werk in de groep gecontinueerd kan worden.
Twee andere juffen mochten meedelen dat ze
opnieuw in verwachting zijn. Juf Mateboer en
haar man verwachten eind juni hun tweede
kindje. Juf Kers en haar man verwachten eind
augustus hun derde kindje. Beide juffen wensen
we een voorspoedig vervolg van hun
zwangerschap toe.
Stagiaire
Ondertussen heeft de oa-stagiaire van het
Hoornbeeck collega ook haar eerste week bij
ons op school erop zitten. Juf Carola (Veldman)
hoopt de nu nog komende negen weken kennis
en ervaring op te doen in het werk als
onderwijsassistent. We wensen haar een
leerzame tijd toe bij ons op school!
Project
Ondertussen
tweejaarlijkse
herinneringen
allen op een

leven we weer toe naar het
project. Deze tijd geeft veel
aan het vorige project, waar we
indringende en ingrijpende wijze

gewezen werden op de vergankelijkheid van alle
dingen door het plotselinge sterven van Danny
Brand. Een blijvende herinnering en les!
In de verschillende groepen wordt er gewerkt
aan verschillende onderwerpen. Hieronder
geven we u het in een overzicht weer:
Groep 1: De trein
Groep 2: De bakker
Groep 3: De 4 seizoenen
Groep 4: Dorpen en steden
Groep 5: KNMI
Groep 6: Israël is jarig! 70 jaar
Groep 7: Amsterdam in de gouden eeuw
Groep 8: De laatste sprong
Van harte nodigen we u en alle andere
belangstellenden uit om op donderdagavond 22
februari vanaf 18.30-21.00u de resultaten te
komen bekijken! Van harte welkom!
Timotheos
Meester Akster heeft op vrijdag 2 februari een
presentatie gegeven over zijn werk in Malawi.
We hebben gezien hoe de stichting Timotheos
werkt onder armoedige omstandigheden. Vaak
ook heel verdrietige omstandigheden, gezien de
vele weeskinderen die daar zijn.
Op de maandag erna hebben we de leerlingen
het zendingsgeld gegeven voor stichting
Timotheos. Het bracht het mooie bedrag op van
€685,20. Waarvoor hartelijk dank!
Van meester Akster ontvingen we het volgende
bericht: Wat een geweldige opbrengst!!! Heel

hartelijk dank, daar word ik stil van.....
Fijn, dat het op deze manier kan!!
IB-nieuws

AVI-lezen
Al jaren meten we de leesvaardigheid van de
leerlingen met o.a. de AVI-leestoets. Een toets
waarbij korte leuke verhaaltjes binnen een
bepaalde tijd gelezen moeten worden. Onlangs
kregen we de tip binnen van een website waarop
korte kleine verhaaltjes gelezen kunnen worden.
Dat is www.avi-lezen.nl. Een mooie variatie in het
lezen thuis met daarbij een mooie tempohulp.

Echt een aanrader! Er zijn een paar teksten die
niet passend zijn bij onze identiteit, het lezen zal
dus een beetje begeleid moeten worden.

Schoolplein

Cito Taalverzorging
Dit jaar is de toets Taalverzorging van Cito voor
het eerst afgenomen. Een toets waarbij gekeken
wordt in welke mate de leerlingen leestekens
kunnen gebruiken en fouten in zinnen kunnen
opsporen. De Cito Eindtoets vraagt deze
vaardigheden ook van de leerlingen, een mooie
testcase! Vanaf groep 6 wordt deze toets de
komende jaren ingevoerd.
Kunst in groep 1

Algemene Muzikale Vorming in groep 5

Uitleg over de parachute – groep 8

Belangrijke data
Contactmoment – 15 februari
Projectavond – 22 februari (18.30-21.00u)
Voorjaarsvakantie – 26 febr.- 2 maart
Luiscontrole – 9 maart
Biddag – 14 maart
Inschrijfavond nieuwe leerlingen – 15 maart
Scholingsmiddag personeel – 19 maart (lln. ’s
middags vrij!)
Mocht u vragen hebben, schroomt u niet om
contact op te nemen met de school.
Voor alle data geldt: bij leven en welzijn.
Met vriendelijke groeten,
mede namens het personeel,
D.J. Koppelman

