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Verjaardagen
5 Finn van der Leede

gr4

6 Myrthe Nijhoff

gr8
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gr4
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gr5
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gr6
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gr3
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gr3
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29 Maxime Nijhof

gr2

30 Wess Pellegrom

gr1

Intro…

Afscheid
Als school hebben we helaas
afscheid moeten nemen van de
familie van de Heg. Zij zijn in de
meivakantie naar Ede verhuist,

i.v.m. de baan van vader. Wij
zullen Niels, Hugo en Julia gaan
missen in de klas en binnen de
school. Uiteraard wensen wij alle
drie de kinderen een hele fijne
start op hun nieuwe school. Als
gezin wensen wij een ieder dat
Ede snel hun nieuwe warme
thuis mag worden.

Nieuws uit het team
Als school hebben we op het
moment van schrijven tot nu toe
nog maar één klas deels thuis
hoeven houden i.v.m. corona. Dat
is iets waar we als team zeer
dankbaar
voor
zijn.
Als
leerkrachten zijn we deze dans
tot nu toe nog ontsprongen.
Ritjes naar de teststraat zijn er
uiteraard ook bij ons wel al
veelvuldig geweest. We zijn zeer
dankbaar dat er nog geen
leerkracht in thuisquarantaine
heeft hoeven gaan, aangezien dit
grote gevolgen heeft voor de klas.
Ook wij merken dat kinderen met
regelmaat een aantal dagen in
thuisquarantaine moeten. U kunt
zich vast voorstellen, dat dit
nadelen met zich mee brengt
voor kind en klas. Voor eenieder
een
lastige
situatie
op
verschillende gebieden.
Als team genieten we van de
kinderen om ons heen en hebben
we in deze periode nog bewuster
oog voor de sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen.
Ook voor hen is er veel ‘anders’.
Daarnaast proberen we op
cognitief gebied zo goed mogelijk
onderwijs te bieden in de huidige
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situatie. Dat is niet altijd even
makkelijk. Wij zien het graag als
uitdaging! Vol enthousiasme en
opgestroopte mouwen, wetende
dat Hij ons ook hierin draagt!
In deze periode is vrolijk nieuws
dan ook extra leuk. Juf Willemijn
heeft ons te kennen gegeven na
de zomer te zullen gaan trouwen.
We wensen juf Willemijn en haar
Joost dan ook een mooie
voorbereidingstijd, waarvan ze
samen mogen genieten.
Juf Ageeth moeten we nog steeds
in ons midden missen. Zij is op dit
moment nog niet aan het reintegreren en helaas nog volledig
ziek thuis. We zouden het zeer
waarderen als u haar in uw
gebeden mee wilt blijven nemen.
Juf Heidi bouwt voorzichtig aan
weer wat uurtjes op en is bezig
met haar eerste re-integratie
stapjes bezig. We zijn voor haar
zeer dankbaar dat het herstel van
haar hersenbloeding tot nu toe
op deze mooie wijze is verlopen.
Tot nu toe richt juf Heidi zich op
ICT-zaken binnen de school.

Liederen






De wind steekt op (Sela)
Ik wil leven door Uw
geest (Opwekking 497)
Kom heel dicht bij mij
(Opwekking Kids 6)
God die leven hebt
gegeven (gezang 350)
Lied
van
de
vis
(Opwekking Kids 137)

Meubilair

we, zoals eerder gemeld,
gedoneerd aan stichting Malawi
Schools and Hospitals.

National onderwijsplan

Wat een metamorfose heeft er in
de school plaatsgevonden. Na
een uitgebreid proces, waarin
ook een kinderfysiotherapeut is
betrokken, hebben we de knoop
begin dit jaar doorgehakt. De
offerte was geplaatst en de order
uitgezet. In deze meivakantie was
het dan zover, het nieuwe
meubilair werd gebracht! In de
groepen 3 t/m 8 hebben alle
leerlingen nieuwe tafels en
stoelen gekregen. De tafels zijn
allen op één hoogte en de stoelen
zijn verstelbaar per kind. Dit
zodat alle kinderen een goede
werkplek
zullen
hebben.
Daarnaast zijn er in elke klas
statafels aanwezig en een
instructietafel voorzien van
bijpassende krukken. Dit zodat,
we nog beter kunnen aansluiten
aan de werkbehoefte van het
individuele kind. In school waren
er al 6 zitballen aanwezig, waar de
leerlingen gebruik van konden
maken. De bureaus van de
leerkrachten zijn op hoogte
verstelbaar,
net
als
de
bureaustoelen. Kortom ook aan
hen is gedacht. Dit uiteraard om
ieder zijn werk zo goed mogelijk
te kunnen laten uitvoeren. In de
hal zijn zelfstandig werkplekken
in de vorm van 2 treincoupé
gerealiseerd. Ook hier kunnen de
kinderen samen of alleen aan de
slag. De verdere groepstafels en
zitplekken in de personeelskamer, hal, I.B.-ruimte en
bibliotheek zijn ook vervangen. In
groep 1 en 2 waren, door hulp van
een ouder, inmiddels bijna alle
zittingen en stoeldoppen al
vervangen. Wat een rijkdom om,
hierin na de meivakantie weer fris
en fruitig, aan het werk te mogen
gaan. Het oude meubilair hebben

Het kabinet heeft 17 februari
2021 bekend gemaakt met een
noodplan van 8,5 miljard te
komen om eventuele
leervertraging, achterstanden en
sociaal-emotionele problematiek
ontstaan tijdens de coronacrisis
aan te pakken. Het betreft een
incidentele investering met een
looptijd van 2,5 jaar. De subsidie
wordt verstrekt aan de scholen
zelf. Zij moeten de middelen
doelmatig besteden en
verantwoorden. Om deze
subsidie zo goed mogelijk in te
kunnen zetten, moet er op elke
school een grondige analyse
gemaakt worden. Achter de
schermen hebben wij als team
hard gewerkt aan de analyse van
onze school. Uiteraard hebben
we, in overleg met de MR, deze
analyse geëvalueerd en hierop
een vervolgplan uitgezet. Een
aantal kleinere acties uit dit plan
lopen inmiddels al. Zoals
bijvoorbeeld de inzet van de
extra ondersteuning binnen
groep 4/5 en het Rots & Water
aanbod binnen groep 6/7.
Daarnaast vinden we het van
groot belang dat elk kind op onze
school profijt mag en kan hebben
van deze extra gelden. In het
formatieplan van 2021-2022 zult
u hier dan ook verdere
informatie over ontvangen.

Rots en water
Groep 6/7 is op dit moment
bezig met een Rots en Water
traject. Dit is een prachtige kans,
die we deze groep kinderen
graag willen bieden. Rots en
water vult onze Kanjermethode
heel mooi aan. De training van
weerbaarheid gaat samen met
de ontwikkeling van positieve
sociale vaardigheden.
Weerbaarheid en sociale
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vaardigheden, rots en water,
worden in balans gepresenteerd
en getraind. Al spelenderwijs en
via fysieke oefening worden
sociale-communicatie-en
confrontatievaardigheden
aangeleerd. Spel en fysieke
oefening worden voortdurend
afgewisseld door momenten van
zelfreflectie en kringgesprek.
Het doel van het Rots en Water
programma is het vergroten van
de communicatie- en sociale
vaardigheden en welzijn bij de
kinderen en het voorkomen
en/of verminderen van sociale
problemen zoals conflicten en
meeloopgedrag.

Fruitdagen
Vanaf a.s.
maandag
breiden wij
onze 3 fruit
en groente
dagen uit
naar alle 5 de schooldagen. Wij
zijn als Schakel B-fit school, dat
houdt in dat wij bij de kinderen
bewust een actieve en gezonde
leefstijl willen stimuleren. In ons
lesprogramma besteden we
structureel aandacht aan het
thema gezondheid en alles wat
daarbij komt kijken. We hebben
een uitdagend schoolplein, waar
o.a. spel gestimuleerd wordt
door leerkrachten en
overblijfouders. Dat is de reden
dat wij, met ingang van maandag
17 mei, tijdens alle dagen in de
ochtendpauze op school groente
en fruit dagen gaan hanteren.
Wij vragen aan u als ouders om
daaraan mee te werken en de
kinderen voor de ochtendpauze
een stukje fruit of groente mee
te geven. Mocht dit niet
voldoende zijn, kunt u hen
uiteraard een extra hartige
boterham, noten, rozijnen,
hartige rijstwafel o.i.d. ter
aanvulling meegeven. Tijdens de
traktaties zouden wij het fijn
vinden als er rekening wordt
gehouden met het aspect
gezonde voeding. Omdat wij
overgaan naar 5 dagen groente
en fruit, begrijpen we het ook als
er een klein ongezond deel bij de

traktatie van uw kind zit. Bij een
feestje is dat in onze ogen
passend.

Doekoe

doekoe-munten. Deze kunt u in
Geldermalsen in de winkel
doneren aan onze school. Als
school kunnen wij de doekoemunten vanaf 31 mei inwisselen
voor de sport- en
spelmaterialen.

Chromebooks
Van 19 april t/m 23 mei
2021 kunt u weer doekoemunten sparen
voor onze school! Zo spaart u
indirect mee voor sport- en
spelmaterialen voor op
het schoolplein, de gymles of de
sportdag. Bij aankoop
van geselecteerde actieproducten ontvangt u bij de COOP 2

Binnen onze school hebben wij,
d.m.v. een anonieme gift, een
prachtige extra stap kunnen
zetten op ICT-gebied. De wens
om een extra laptop binnen de
school te kunnen aanschaffen,
wordt hiermee gerealiseerd.
Vanaf groep 4 zullen alle kinderen
na de zomervakantie een eigen
Chromebook
tot
zijn/haar
beschikking in bruikleen hebben.
Dat zal betekenen dat de

3

kinderen niet meer op een
Snappet (mini tablet), maar op
een Chromebook hun rekenen
kunnen maken. Inhoudelijk zal er
op rekengebied niets veranderen,
maar het gebruiksgemak wordt
hierdoor voor de leerlingen
vergroot.
Daarnaast
bieden
deze
Chromebooks
ook
groot
gebruiksgemak bij het werken
tijdens onze IPC-momenten. We
voelen ons dankbaar en gezegend
door deze gebeurtenis.

Komende activiteiten
21-5

Pinksterviering

