Nieuws vanuit de directie – week 19
Datum: 17-01-2019
De Heer is goed, Hij vergeeft ons. Geduldig en vol liefde is Hij!
Psalm 145:8

Week van gebed
Volgende week is de ‘Week van gebed’.
Vanzelfsprekend doen we hier ook als school
aan mee. Het thema van dit jaar is ‘Recht voor
ogen- eerlijk met elkaar omgaan’. In de
Bijbeltijd zal hier extra aandacht voor zijn.

Ouderontbijt
Vorige week was het Nieuwjaarsonbijt. Met een
groepje ouders hebben we verschillende
onderwerpen, zoals het invullen van de
ouderenquête en huiswerk in de bovenbouw
besproken. Het was een goed samenzijn!

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School
behaald. Met het vignet Gezonde School laten
wij zien dat onze school voldoet aan de
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde
resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde
leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het
allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl,
betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht
voor het themacertificaat Welbevinden.
Gezonde School is een samenwerking tussen
diverse landelijke organisaties.
Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde
School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Kijk- en spreekavonden
De kijk-spreekavonden komen er weer aan. Op
deze avond kunt u samen met de leerkracht de
ontwikkelingen van uw kind van de afgelopen
periode bespreken.
Net als de vorige keer kunt u zelf via het
ouderportaal inschrijven. U krijg hiervoor nog
een uitnodiging en uitgebreide informatie.
Wanneer u niet inschrijft, wordt u ingedeeld en
op de hoogte gesteld van de tijd waarop we u
verwachten.
Gevonden voorwerpen
In de hal liggen hebben we de gevonden
voorwerpen uitgestald. Wilt u hier eens een
korte blik op werpen om te zien of er wellicht
iets tussen zit dat van uw kind is? Morgen
wordt alles opgeruimd en geven het aan het
Leger des Heils.
We wensen u een goede week!

Zwangerschapsverlof
Morgen, vrijdag 18 januari, gaat Judith de
Hartelijke groet,
Koning, juf van groep lila, met
Jennifer Bakker & Gerine van ’t Hof
zwangerschapsverlof. Ze komt pas na de
zomervakantie weer terug op school.
We wensen haar ook vanaf deze plek een goede
en gezegende tijd!
Oproep hulpouders
We zijn op zoek naar ouders die ons willen
helpen bij de volgende taken:
- Pleinwacht bij de kleuters. Voor
informatie kunt u terecht bij Denise
Teffer, juf van groep groen
(d.teffer@ebsonline.nl)
Luizen pluizen. Voor informatie kunt u
terecht bij Joke Lantinga, juf van de
Schakelklas (j.lantinga@ebsonline.nl)

