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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 1 schooljaar: 2020 – 2021  datum: 04 september 2020 

 

Agenda 

02 oktober    : Peiling nr. 2 

 
 

Bijbelrooster 

Week 37 (07/09 - 11/09) – Ik zal er zijn 

Exodus 3: 1-12, 4: 1-17 en 5: 1-9 

God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet 
allerlei bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes’ broer Aäron gaat mee naar Egypte. 

__________________________________________________________________________________ 
Week 38 (14/09 - 18/09) – Luister je wel? 

Exodus 7 - 10 en 12: 29-42 
Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar dat blijkt niet het 

probleem te zijn: het probleem is dat de farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen 

in het land Egypte. Uiteindelijk trekt het volk in een donkere nacht weg uit Egypte. 
__________________________________________________________________________________ 

Week 39 (21/09 - 25/09) – Hoe kunnen we verder? 
Exodus 14, 16 en 17: 1-7 

De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer dreigen 

ze vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen kunnen, gebrek aan eten en drinken… 
Steeds opnieuw is de Heer degene die hen verder helpt. 

__________________________________________________________________________________ 
Week 40 (28/09 - 02/10) – Zo gaan we het doen 

Exodus 18, 19 en 20 

Mozes geeft in zijn eentje leiding aan het hele volk. Dat kan zo niet langer, vertelt zijn schoonvader 
Jetro hem. Mozes stelt mensen aan die hem helpen. In de woestijn geeft de Heer zijn volk tien 

geboden, als tien leefregels voor onderweg. Die regels zullen hen verder brengen. 
 

 
 

Voorwoord 

We zijn alweer drie weken onderweg met de kinderen en we kunnen wel stellen dat we een goede start 

hebben gehad. Wel heb ik begrepen dat sommige ouders hebben aangegeven dat de kinderen niet zo 
feestelijk werden onthaald op de eerste dag. Ik kan mij verstoppen achter het corona virus, maar u heeft 

gelijk. Op het plein hadden we wat meer kunnen doen. Hopelijk gaat dit volgend jaar beter.  
 

De kennismakingsgesprekken zijn afgelopen en het was goed om te zien dat de meeste ouders hun 
kinderen hadden meegenomen. Vanuit de leerkrachten heb ik positieve geluiden gehoord en is dit echt 

een meerwaarde. Ook was het goed om te horen dat u positief bent over de inrichting van de school wat 

betreft het nieuwe meubilair en de frisse kleuren. Ook hier hebben we helaas geen aandacht aan kunnen 
besteden (u begrijpt waarom). 

 
De komende tijd zal nog onzeker zijn. Hopelijk kunnen we de groepen blijven bemensen met onze eigen 

leerkrachten. Op dit moment is iedereen gelukkig gezond en hebben wij als school niets te klagen, maar 

ik hoor ook andere geluiden van andere scholen. Hopelijk gaat dit ons voorbij.  
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We moeten ons vertrouwen maar stellen op Hem die alle macht heeft. Daarom wil ik u ook dit gebed/ 
lied meegeven aan het begin van het nieuwe schooljaar. Wij hopen op een gezegend schooljaar waarin 

we weer gezamenlijk mogen optrekken om het beste voor uw kind te zoeken en waarin we uw kind zo 
goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij waar ze in terecht komen. 

 

 
 

 
 

Welkom 

We heten Yfke de Jong, Teye de Jonge, Mayra Barelds, Sten van de Kemp (1A/2A), Cheyenne Fernandes 
Lopes en Stijn van der Avoird (1B/2B) 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. 
 

 

Personeel 

Waar de een gaat, komt een ander. Juf Boukje heeft afscheid genomen en is met pensioen gegaan. We 

hebben twee nieuwe juffen in ons midden; juf Babs en juf Suzanne. Zij hebben een goede start gehad en 

wij wensen hen dan ook een goed en leerzaam jaar toe. 
 

 

Cito Toetsen 

In de periode van 28 september tot en met donderdag 8 oktober worden op school de Cito 

tussentoetsen afgenomen (lezen, rekenen en spelling). Vorig schooljaar zijn de eindtoetsen niet 
afgenomen in verband met de coronamaatregelen. Deze toetsen worden nu dus voor de herfstvakantie 

afgenomen. Dit geldt voor de groepen 4 tot en met 8. Uw kind krijgt dan de eindtoets van het vorig 
schooljaar. Wanneer uw kind nu bijvoorbeeld in groep 5 zit, krijgt hij/zij de toetsen van E4. Cito heeft de 

normeringen hiervoor aangepast. De uitslagen van deze toetsen en de vorderingen die uw kind heeft 

gemaakt worden besproken tijdens de 10 minuutgesprekken in november. U krijgt daar te zijner tijd een 
uitnodiging voor. 
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Data studiedagen 

Tijdens de studiedagen hebben de kinderen vrij. De data van deze studiedagen zijn terug te vinden in de 

agenda van de Parro App. 
 

Ook hier worden ze nog een keer benoemd: 
 

Studiedag ’t Kompas  vrijdag 9 oktober 

Studiedag ’t Kompas  dinsdag 9 maart  
Studiedag Aves maandag 26 april 

 
 

 

Vakantierooster 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Tot slot 

Helaas kunt u nog niet de school binnenlopen. Toch wil ik u er attent op maken dat u langs kunt komen 
bij mij. Als u geen klachten heeft en van tevoren een afspraak maakt, kunnen we kijken wat er mogelijk 

is. Dit geldt natuurlijk ook voor afspraken met de leerkrachten. 
 

 

 
Met vriendelijke groet namens het team, 

 
Henri Romkes (dir.) 
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Bijlage:  -    Beslisboom neusverkouden 
 


