Nieuwsflits 6 maart 2020
AGENDA

Agenda
9 maart
Studiedag team, leerlingen vrij
10 maart
Bezoek auditoren
11 maart
Biddag
27 maart
Studieochtend groep 1/2
Leerlingen groep 1/2 vrij
1 april
Gebedsgroep 8.30 uur
1 april
Studiemiddag IJsselrijk
Leerlingen 12.00 uur vrij
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Gebedsgroep
Vorige week woensdagochtend kwam de gebedsgroep weer bij elkaar.
Er werd gebeden voor zieke leerkrachten, kinderen die het moeilijk
hebben of kinderen met een verleden met traumatische ervaringen. Er
werd gebeden voor wijsheid voor schoolleiding en team en wijsheid in
de voorbereidingen voor de formatie van volgend schooljaar.
Op woensdag 1 april is weer een bijeenkomst van de gebedsgroep
gepland. Wilt u aansluiten? Van harte welkom. De bijeenkomst is ’s
morgens vanaf ongeveer half 9.
De Bijbeltekst die centraal stond was Jacobus 5:16:
Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.
Studiedag maandag 9 maart
Maandag staat een studiedag gepland voor het team. De leerlingen zijn
vrij. Het team besteedt komende maandag aan de doelen uit het
jaarplan.
Audit dinsdag 10 maart
Op 10 maart zal een audit gedaan worden op onze school. Deze audit
houdt in dat 4 auditoren van expertisecentrum Adapt onze school
bezoeken. De auditoren zijn collega’s uit het werkveld die een aparte
opleiding hebben gedaan voor deze taak.
Zij toetsen ons op de indicatoren van de onderwijsinspectie. Daarnaast
brengen zij in kaart waar onze kwaliteiten liggen en op welke punten
ontwikkeling nodig is.
We hopen op een zinvolle dag waar we weer verder op kunnen
bouwen.
Biddag woensdag 11 maart
Komende woensdag is het weer biddag. We wonen met de kinderen
de dienst in de hervormde kerk bij. Hier staat het thema ‘vraag gerust’
centraal en als Bijbelgedeelte Lukas 11:1-13. Kinderen leren dat ze
gerust alles mogen vragen aan een Vriend die altijd thuis en aan een
Vader die hen altijd het goede wil geven. Hierbij wordt materiaal van
de HGJB gebruikt.
Aanmeldingen nieuwe schooljaar
Veel kinderen die volgend jaar 4 worden zijn al aangemeld. Fijn! Mocht
u uw kind nog aan willen melden, wilt u dit dan op korte termijn doen?
De komende periode zijn we bezig met het maken van een plan voor
de groepsindeling en bezetting van de groep voor volgend jaar. Het is
fijn wanneer we dan alle definitieve leerlingaantallen hebben.

Studiemiddag IJsselrijk
Op woensdag 1 april is er voor het team een studiemiddag van scholengroep IJsselrijk. Om deze
reden zijn de leerlingen die dag een kwartiertje eerder vrij, dus om 12.00 uur.
Mad Science
Vorige week donderdag waren er voor alle kinderen shows met allerlei proefjes. Dit werd
georganiseerd door Mad Science. De kinderen hebben een briefje meegekregen waarmee ze zich
konden opgeven voor een serie activiteiten na schooltijd. Dit is een buitenschoolse activiteit waar
kosten aan verbonden zijn. Mocht u uw kind op willen geven, dan kan dat via deze site:
https://inschrijven.mad-science.nl/asp
Openingstijden bibliotheek
Kinderen kunnen nog steeds boeken lenen voor thuis in de bibliotheek van school. De
openingstijden van de school zijn op dit moment:
Voor schooltijd van circa 8.00-8.30 en ’s middags tot 17.00 uur.
Woensdagmiddag tot 16.00 uur.
Bord Fleur Bloemenstichting
De Fleur Bloemenstichting is vernoemd naar
Fleur Bloemen, een meisje die op haar
basisschool erg is gepest. Ze was blij toen ze
afscheid nam van de basisschool, zodat ze
opnieuw kon beginnen op het AOC Terra in
Meppel. Zij maakte in de goede jaren die
volgden het gedicht hiernaast. Vanaf het
derde jaar kwamen er oud klasgenoten bij
haar in de klas. Het pesten ging weer verder,
zo erg zelfs dat Fleur geen uitweg meer zag. De
data onder het gedicht verraden hoe het
verder ging.
De stichting heeft als doel om het pest aan te
pakken en zoveel mogelijk terug te dringen.
Hiervoor wordt onder andere het gedicht van
Fleur Bloemen gebruikt. Dit gedicht is nu
gedrukt op een aluminium bord en door de
Fleur Bloemenstichting aan ons overhandigt.
Het bord heeft een mooie plek gekregen in de
school en helpt ons eraan te herinneren dat
pesten verwoestend kan zijn en het gesprek
hierover steeds weer aan te gaan. Dat is
belangrijk, want pestgedrag komt ook op onze
school voor.

