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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 09 schooljaar: 2019 – 2020  datum: 05 juni 2020 

 

Agenda 

03 juli    : In de peiling nr. 10 
 

 

Bijbelrooster 

Week 23 ■ 02/06 - 05/06 
Hoe durf je! 
Ester 1 en Ester 2: 1-18 
 
Koning Ahasveros geeft een groot feest waarop iedereen kan zien hoe rijk en machtig hij is. Hij wil ook dat 
zijn vrouw komt, zodat iedereen kan zien hoe mooi zij is. Maar ze weigert. Hoe durft ze! Koning Ahasveros 
stuurt haar weg en gaat later op zoek naar een nieuwe koningin. Ester gaat naar het paleis en de koning 
is erg van haar onder de indruk. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Week 24 ■ 08/06 - 12/06 
Kun jij iets doen? 
Ester 2: 19-23, Ester 3 en Ester 4: 1-17 
 
Mordechai, de neef van Ester, ontdekt een complot tegen de koning. Hij komt in actie en redt zo het leven 
van koning Ahasveros. 
Als Mordechai niet wil buigen voor de hoge minister Haman, wordt een verschrikkelijk bevel uitgevaardigd 
tegen de Joden. Kan Ester iets doen om het te voorkomen? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Week 25 ■ 15/06 - 19/06 
Op zijn kop 
Ester 5: 1-14 en Ester 6: 1-14 
 
Haman en koning Ahasveros komen eten bij koningin Ester. Haman is erg trots, maar ook nog steeds 
verongelijkt omdat Mordechai niet voor hem buigt. Als de koning hem vraagt hoe hij iemand eer kan 
bewijzen, denkt Haman dat het over hemzelf gaat. Maar het loopt net even anders… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Week 26 ■ 22/06 - 26/06 
Komt het goed? 
Ester 7: 1-10, Ester 8 en Ester 9: 1-32 
 
Haman wordt ontmaskerd, maar de koning kan zijn wet niet ongedaan maken. Komt het goed als de 
koning er een andere wet naast stelt? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Week 27 ■ 29/06 - 03/07 
Jona, de profeet die geen zin had 
Jona 1 – 4 
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De profeet Jona moet op weg om in Nineve te gaan vertellen dat het zo niet langer kan. Hij vlucht weg 
van de Heer, wordt overboord gegooid en opgeslokt door walvis, en gaat uiteindelijk toch naar Nineve. 
Daar hebben zijn woorden andere gevolgen dan hij dacht. 
 

Voorwoord 

We leven in een bijzondere tijd, waarbij er veel beperkingen zijn opgelegd om het virus onder controle 
te krijgen. Gelukkig gaat het de goede kant op en mogen we volgende week weer alle kinderen 
ontvangen op school. Een vernieuwde school kan ik wel schrijven, want wat is er veel werk verricht in 
het afgelopen jaar! Vorige week is het nieuwe meubilair geplaatst in de binnenruimte en het is echt een 
plaatje geworden. Er wordt ook al goed gebruik van gemaakt door de kinderen en hopelijk krijgt u het 

vernieuwde interieur ook spoedig te zien. 
Terugkijkend op de afgelopen periode mogen we 
dan ook dankbaar zijn voor alle goede dingen die 
er zijn gebeurd. Ook wat betreft het Corona virus 
zijn er naar wat ik weet geen ernstige dingen 
gebeurd op onze school. Alle dank en eer gaat uit 
naar God die ons tot nu toe gespaard en bewaard 
heeft. Helaas moet ik wel schrijven dat juf Boukje 
nog niet terugkomt volgende week. Zij zit in de 
risicogroep en heeft besloten om eerst nog even 
af te wachten. Gelukkig hebben we een goede 
vervanger in de persoon van juf Iris. 
 

Hopelijk kunnen we nog vier weken gewoon draaien tot aan de zomervakantie. De leerkrachten hebben 
er in ieder geval zin in en gelukkig wordt het dan ook weer ‘normaal’ voor de leerkrachten. Zij verdienen 
dan ook een groot compliment. Wat hebben zij een werk verricht in de afgelopen maanden! Zij werden 
eigenlijk in het diepe gegooid met het digitale thuiswerk, het werken in teams, YouTube filmpjes maken, 
etc.  Ook wil ik u als ouder (s) een groot compliment maken. Zelf ben ik ook vader van vier kinderen 
(gelukkig al wat groter) en weet ik wat het is als je de hele dag thuis moet blijven met de kinderen. Toch 
is het gelukt om deze periode door te komen en wordt volgende week (hopelijk) alles weer een beetje 
normaal. Verderop in deze nieuwsbrief komt nog wat informatie over de (her) opening van de school en 
de daarbij geldende regels. 
 

Welkom 

We heten Bastiaan, Mason (1A/2A), Jasmijn en Mylou (1C/2C) van harte welkom bij ons op school. We 
hopen dat jullie snel wennen bij ons op school en wensen jullie een goede en leerzame tijd toe, met veel 
vriendjes en vriendinnetjes. 
 

 

Nieuwe leerkrachten 

 

 

Hallo allemaal, mijn naam is Suzanne. Ik ben 23 jaar en woon in 
Emmeloord. Ik houd heel erg van sporten en actief bezig zijn. Dit doe ik 
dan ook graag in de  
klas. Ik heb al heel veel zin om na de zomervakantie jullie te leren 
kennen. 
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Goeiedag! 
 
Ik zal mezelf even voorstellen... Ik ben Babs Pieper, 28 jaar oud. Ik ben ondertussen alweer 8 jaar 
werkzaam in het onderwijs. Ik woon in Emmeloord. 
 
Mijn passies… fotograferen, wat vind ik dat heerlijk om te doen. Reizen 
is ook één van mijn passies! Mijn motto is: ‘So much world, so little 
time!’ Daarnaast ben ik iemand die niet veel stilzit. Ik hou ontzettend 
van zwemmen, skaten, hardlopen, wandelen, enz. Zo lang ik 
maar  bewegen kan!  
 
Tot slot ben ik ontzettend enthousiast over mijn nieuwe werkplek op 
C.B.S. het Kompas en ik kan niet wachten om te beginnen. 
 
Tot snel!                                                               

Groetjes Babs.  
 

Klankbord 

Wij zijn op zoek naar twee ouders die deel willen nemen aan de klankbordbijeenkomsten. Dit zijn er drie 
per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten wil ik graag met een aantal ouders in gesprek over waar wij mee 
bezig zijn op school. Ook is het tijdens deze bijeenkomsten goed om te horen van u als ouder (s) vindt 
van onze school en wat er eventueel verbeterd/ aangepast kan worden. Als u belangstelling heeft, kunt 
u mij een Parro bericht sturen. 
 

 

Bericht van Wijkplatform de Zuidert 

Eind 2019 hebben de leerlingen van groep 6,7 en 8 een ontwerp gemaakt voor een verkeersbord. Deze 
borden zijn ondertussen geleverd en zouden eind maart geplaatst worden en feestelijk onthuld in bijzijn 
van de wethouder. Helaas heeft dit door de Corona Crisis geen doorgang gekregen. 
In overleg met beide scholen, de gemeente Noordoostpolder en het wijkplatform is besloten om de 
feestelijke onthulling te verplaatsen naar het volgende schooljaar. Via de nieuwsbrief houden wij u weer 
op de hoogte. 
 
 

 

Groepsindeling schooljaar 2020/2021 

 
Hieronder vindt u de groepen met de daarbij horende leerkrachten zoals wij die hebben ingedeeld  voor 
het volgend schooljaar. Volgende week stuur ik een document met daarin de namen van de leerlingen. 
Deze is namelijk nog niet helemaal gereed. Zoals u ziet starten we volgend schooljaar met twee 
kleutergroepen i.p.v. met drie. Dit heeft te maken met het aantal aanmeldingen en met de hoeveelheid 
leerlingen die van school gaan. Dit heeft ook weer consequentie voor de andere groepen. We ontkomen 
er dan ook niet aan om sommige groepen uit elkaar te halen.  
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Groepsindeling schooljaar 2020/2021 
Groep 1A/ 2A           Juf Annet  
Groep 1B/2B            Juf Leony en juf Simone 
Groep 3A                  Juf Carolien en juf Nienke B 
Groep 3B/4B            Juf Baps 
Groep 4A                  Juf Judith 
Groep 5                    Juf Gerrie en juf Nienke van N 
Groep 6A                  Juf Claudia en juf Rianne  
Groep 6B/7B            Meester Jaap 
Groep 7A/8A            Juf Juanita en juf Suzanne 
Groep 8B                  Meester Anne Wiebren 
 

 

Heropening school vanaf 8 juni 

Zoals ik u deze week al heb laten weten in een Parro bericht gaan we maandag weer volledig open. In 
samenspraak met de MR en onze samenwerkingspartners blijven we echter het continurooster hanteren 
tot aan de zomervakantie. Deze informatie heb ik ook al gedeeld, maar het is misschien goed om het ook 
op deze plaats nog even neer te schrijven. 

Ma: alle groepen hebben les van 08.30 tot 14.30 uur  
Di: alle groepen hebben les van 08.30 tot 14.30 uur  
Wo: alle groepen hebben les van 08.30 tot 12.15 uur  
Do: alle groepen hebben les van 08.30 tot 14.30 uur  
Vrij: groepen 1 t/m 4 hebben les van 08.30 tot 12.00 uur groepen 5 t/m8 hebben les van 08.30 tot 14. 30 
uur 

Vanuit het kabinetsbesluit zijn de volgende regels van toepassing op de scholen in het basisonderwijs: 
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.  
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor 
de werkzaamheden noodzakelijk is.  
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

SKN (BSO) heeft aangegeven dat ze om 14.30 uur nog niet op school aanwezig kunnen zijn. Dit betekent 
dat wij de kinderen die bij de BSO zitten zelf in de klas houden totdat SKN aanwezig is. 

Inleveren laptops 

Het is de bedoeling dat maandag alle uitgeleende laptops met opladers worden meegegeven naar 
school. Deze hebben we namelijk nodig voor ons onderwijs. Wilt u hieraan denken? 
 

Rapporten 

Deze periode zijn er (bijna) geen toetsen gemaakt en waren de kinderen natuurlijk ook niet op school. 
We hebben daarom besloten dat er geen rapporten worden meegegeven voor de zomervakantie. Er 
wordt echter wel een telefonische afspraak met u gemaakt door de leerkracht van uw kind. Tijdens dit 
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telefonisch contact kunt u samen met de leerkracht spreken over uw kind en waar uw kind op dit 
moment staat in zijn/haar ontwikkeling. Deze telefoongesprekken zullen in de laatste weken worden 
gevoerd. 
 

Tot slot 

Hopelijk is alles duidelijk voor u en kunnen we het normale ritme weer oppakken. Wij hebben er zin in en 
hopelijk heeft u dat ook. Als er toch nog vragen zijn, kunt u natuurlijk altijd de school bellen en desnoods 
kunnen we een afspraak maken. 
 

 
 

Met vriendelijke groet namens het team, 
 

Henri Romkes (dir.) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Bijlage:  - Bijdrage BSO De Kameleon 
 

 

BSO De Kameleon 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
We zijn weer begonnen! 

De afgelopen weken zijn alleen de kinderen van ouders met cruciale beroepen bij 
de opvang geweest. Dit was in het begin van beide kanten erg wennen. Gelukkig 

zijn de groepen sinds de opening van de scholen weer wat groter. Wat is het 
heerlijk om elkaar weer te zien! En wat vinden we het fijn dat we vanaf 8 juni weer 
helemaal open mogen! 

 
 

Aloha Hawaï 
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Het nieuwe thema op al onze BSO-locaties is ‘Aloha Hawaï’.  Op 
Hawaï is het gebruikelijk elkaar te begroeten met een buiging, een 

ronde zwaai met de hand en het woord ALOHA (dit betekent liefde). 
Zo beginnen de laatste heerlijke tropische weken voor de 
zomervakantie. We eten op het ‘strand’, maken een cocktail, 

werpen met kokosnoten en gooien de heupen los met limbodansen.   
 

Aan het begin van het thema hebben we met de kinderen een 
woordspin gemaakt.  
Hawaii staat bekend om zijn mooie witte stranden, blauwe zee en palmbomen. De 

kinderen hebben hun eigen palmboom gemaakt en een prachtige zonnebril met 
daarin brillenglazen met uitzicht. 

Voor het fruit moment hebben we met de kinderen lekkere fruitspiesjes gemaakt.  

 
 

     
 
 
 
 

Gelukkig was het bij ons in Nederland ook heerlijk weer en konden we allemaal 
lekker buiten spelen. 

 

 

   
 

 


