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Belangrijke data in Januari-Februari
•
•
•
•
•
•

Zondag 26 januari schoolkerkdienst.
Donderdag 6 februari en dinsdag 11
februari adviesgesprekken groep 8.
Dinsdag 11 februari kinderen vrij.
Lesvrije dag leerkrachten.
Donderdag 13 en maandag 17
februari rapportenavonden.
Vrijdag 21 februari meester- en
juffendag.
Maandag 24 februari tot en met
vrijdag 28 februari
voorjaarsvakantie.

In februari staan er twee rapportenavonden
ingepland. We verwachten alle ouders. U
kunt in de eerste week van februari via de
Parro-app weer inschrijven. Voor de groepen
8 is er geen rapportenavond i.v.m. de
verwijzings-gesprekken naar het voortgezet
onderwijs. Hierbij worden ook de huidige
resultaten betrokken. Zoals u weet krijgen de
leerlingen van groep 1 geen rapport, maar
ook voor deze ouders is er de gelegenheid tot
een gesprek.
Alles D.V.

We beginnen deze nieuwsbrief met een tekst uit Jesaja 40.
“De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde,
wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn
inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte
van wie geen krachten heeft.”
Zelf denk ik bij deze tekst nog wel eens aan een telefoon die steeds
weer opgeladen moet worden. Zo geldt dat ook geestelijk. Werken en
leven vanuit je hart en ziel. Stil staan en stil worden bij God en Zijn
Woord, zodat Zijn Geest in u of jou kan werken. Opgeladen worden.
Lief en leed
In de kerstvakantie is bij onze conciërge Gijs Harthoorn de
kwaadaardige plek op het been verwijderd. Operatie is goed verlopen
en uitslagen zijn goed. Er is nu tijd voor herstel en opbouwen van
werkzaamheden.
Juf Emily van de Top is geopereerd aan haar kruisbanden en ook deze
operatie is goed verlopen. Buigen van de knie en lopen is nog wat
lastig. De verwachting is dat juf Emily op dinsdag 21 januari 2020
voldoende hersteld is, zodat ze juf Gisette Wiesenekker kan vervangen
die dan met zwangerschapsverlof gaat. We wensen juf Gisette een
goed verlof en bidden dat alles naar verwachting mag gaan.
De vrouw van meester Martijn Louwen heeft in de kerstvakantie ook
een operatie gehad en mag zes weken niet tillen. Meester Martijn
heeft zorgverlof gekregen op de donderdagen en de vrijdagen in
januari. Juf Tamara Voskuil vervangt hem op die dagen.
De vrouw van meester Tim van de Kamp is in blijde verwachting van
een tweeling. Als het zo ver is dan zal ook meester Tim een aantal
dagen niet op school zijn. We hopen dat ook hier alles naar
verwachting mag gaan.
Meester Jan van Eunen is al een hele tijd ziek thuis. Ook hem willen we
hier niet vergeten.
Ook onder ouders en kinderen zijn er die te maken hebben met ziekte.
We denken aan de familie Kool (Vleermuislaan) waar de vader van
Gerron, Bram, Charlotte en Levi een ernstig bericht kreeg. Er volgen
intensieve behandelingen en we bidden dat deze behandelingen
aanslaan.
Ook Randy de Ruiter (groep 7a) werd in de kerstvakantie in het
ziekenhuis opgenomen. Eerst in Ede en later in het Wilhelminakinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Er waren spannende dagen, maar
na een tijdje kon hij weer naar huis en zelfs dagdelen naar school. Het
ging echter wisselend en Randy is opnieuw opgenomen in het WKZ.
Ook hier spanning wat straks de uitslagen van alle onderzoeken zeggen.
We bidden voor een ieder om herstel, nieuwe kracht en sterkte. Ook
voor hen die we hier niet noemen, maar die wel te maken hebben met
ziekte, spanning en moeilijkheden.

Mooi vak
Prachtig om met kinderen te werken. Vanuit veiligheid en
vertrouwen komt een kind tot leren en kan het zijn of haar
talenten ontwikkelen. We mogen werken met een team
van bevlogen mensen die met enthousiasme voor de klas
staan. Via de media weet u dat er in Nederland een tekort
aan leerkrachten is en dat het tekort alleen maar groter
wordt. Belangrijk is dat meer jonge mensen voor dit mooie
beroep kiezen! Het is prachtig nieuws dat er een caoakkoord voor het basisonderwijs is. De vraag om structureel
meer geld voor het onderwijs blijft echter actueel, zeker
met het oog op de lerarentekorten, de werkdruk en de
handhaving van de kwaliteit van het onderwijs. En al doen
we de school dan niet op slot op 30 en 31 januari, we
signaleren zeker de problemen. We zijn dankbaar dat ons
bestuur waar het kan extra mensen heeft benoemd en wil
benoemen. Mocht u nog iemand weten die past binnen
onze Vereniging laat ze dan eens contact opnemen. Het is
fijn dat we bij ziekte of verlof nog steeds vervanging
hebben kunnen regelen. Toch kunnen we niet uitsluiten dat
er op bepaalde momenten geen invallers beschikbaar zijn
(zie lief en leed). Op dat moment ontvangt u uiterlijk om
07.30 uur een bericht via Parro dat uw kind die dag geen les
krijgt. Wilt u zich hierop alvast voorbereiden door na te
denken over een opvangmogelijkheid? Wellicht is er ook
met ouders onderling wat af te spreken… Lukt het u niet
een opvangmogelijkheid te regelen dan wordt uw kind
opgevangen in een andere groep.
Schoolkerkdienst
De schoolkerkdienst wordt gehouden op D.V. zondag 26
januari 2020. Het thema zal zijn: God roept…!? Dit thema is
afgestemd met de vijf kerken in Lunteren. Verhalen die we
vertellen zijn: De roeping van de discipelen, van Levi,
Zacheus en Saulus. Twee psalmen die centraal staan zijn
Psalm 145 vers 2 OB en NB en 7 OB en Psalm 116 vers 1 OB
en NB. We zingen ook mooie liederen als: Jezus die langs
het water liep, Kom aan boord, God roept ons (Sela) en het
prachtige lied U bent de God die roept. Ook maakt elke klas
5 werkstukken (voor iedere kerk één werkstuk). We sluiten
de themaweek af met een schoolkerkdienst. Binnenkort
ontvangt u een aparte uitnodiging voor deze
schoolkerkdiensten.
Stichting Ijm
Van januari tot Goede Vrijdag (10 april) is het zendingsgeld
voor International Justice Mission. Deze christelijke
organisatie helpt overal ter wereld mensen die lijden onder
onrecht, misbruik en onderdrukking. Moderne slavernij. We
willen door middel van gebed en financiële steun helpen
aan het verspreiden van gerechtigheid. De groepen 5 t/m 8
krijgen op woensdag 22 januari een presentatie over het
werk van de stichting Ijm.

Benjamin
Het eerste thema in het nieuwe jaar is winter.
We hebben een koek- en zopiekraam waar de kinderen
leren om te kopen en te verkopen en om samen te
spelen. De kinderen gaan gedurende de activiteiten
ervaren wat de begrippen koud en warm inhouden.
Daarnaast besteden we aandacht aan de Nationale
Voorleesdagen. Deze zijn van 22 januari tot en met 1
februari 2020 en zijn speciaal voor baby’s, peuters en
kleuters. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen.
Het Prentenboek van het Jaar staat centraal en dat is
geworden het boek: Moppereend.
Welkom en afscheid
Na 13 jaar gaat Helma van Hijum per 1 maart afscheid
nemen van de Peuterspeelzaal. Ze heeft een nieuwe
uitdaging gevonden in het werken met volwassenen in
het autistisch spectrum. Helma vindt het spannend,
houdt van haar werk op de peuterspeelzaal maar vindt
dit ook een kans! U hoort er meer van.
Op 8 januari kwam juf Marije Schipper weer terug van
bevallingsverlof en werkt nu in groep 8a op woensdag
(om en om) t/m vrijdag. We wensen haar weer veel
plezier in haar werk en zijn blij dat ze weer terug is.
Juf Tamara Voskuil werkt op maandag en dinsdag in
groep 7b en doet nu het zorgverlof voor meester
Martijn (groep7a) op donderdag en vrijdag in januari. Juf
Tamara neemt afscheid op 21 februari. Ze wil graag een
periode naar het buitenland en na de zomervakantie
gaat ze weer studeren. We wisten van haar plannen bij
haar in benoeming in augustus, maar de plannen
worden nu werkelijkheid. We wensen haar veel succes
bij de voorbereidingen!
ICT-infrastructuur
In de kerstvakantie zijn op school alle digiborden
vervangen door touchscreenborden. Ook kregen we
nieuwe pc's en chromebooks. Tegelijkertijd zijn we
overgestapt naar de Prowise Go omgeving. Dit is een
online leeromgeving die één-op-één onderwijs op de
school ondersteunt. Vanuit deze educatieve omgeving
zet de leerkracht webapplicaties klaar. Daarnaast heeft
de leerkracht dankzij de klassenmanagementmodule de
regie over de chromebooks. Hij/zij volgt live hoe
leerlingen aan het werk zijn tijdens een opdracht of
toets, bepaalt welke site open staat en pauzeert de
chromebooks. Daarnaast zijn ook de kopieermachines
vernieuwd en kunnen we nu uit de cloud printen. Door
deze investering is onze ICT-infrastructuur weer
helemaal up to date.

