“ In de peiling”
Nieuwsbrief nr. 3
Agenda
02 december
04 december

Schooljaar: 2020 – 2021

Datum: 06 november 2020

: Sinterklaasfeest op school
: Peiling nr. 4

Bijbelrooster
Week 46 (09/11 - 13/11) – Ik blijf bij je
Exodus 40: 1-38, Deuteronomium 31: 1-8 en 34: 1-12
Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de tent van de ontmoeting
met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd in hun midden is.Mozes beklimt nog één keer de berg
Nebo. Daar sterft hij en wordt hij begraven door de Heer.
Week 47 (16/11 - 20/11) – Zo vergeet je het niet
Jozua 1, 2: 1-24 , 3 en 4
Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door de Jordaan, de grens met het beloofde land. Er
worden twaalf stenen neergezet als blijvende herinnering aan wat er gebeurd is.
Week 48 (23/11 – 27/11) – Vriend en vijand
Jozua 5: 13 - 6: 27, 9 en 23: 1-26
Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ vraagt hij. De man vertelt
dat hij de aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de priesters voorop dragen de Israëlieten de ark
met de verbondstekst rond de stad Jericho. Op de zevende dag storten de muren in. Rachab, die de
Israëlieten eerder geholpen heeft, wordt gespaard.
Week 49 (30/11 - 04/12) Dat belooft wat
Jesaja 9: 1-6 en 11: 1-10 en Lucas 1: 5-25
De profeet Jesaja leeft in een donkere tijd. Toch zegt hij dat het weer licht zal worden: er word een kind
geboren die ‘Wonderbare Raadsman’ en ‘Sterke God’ genoemd zal worden. Uit de familie van David zal
iemand voorkomen die vrede zal brengen. Dat belooft wat! In de tempel brengt de priester Zacharias een
offer. Een engel vertelt hem dat hij een zoon zal krijgen die de mensen zal terugbrengen bij de Eeuwige.

Voorwoord
We leven nog steeds in een rare tijd. Gelukkig lijkt het beetje bij beetje weer de goede kant op te gaan
wat betreft het aantal besmettingen en gelukkig mogen wij als basisschool gewoon open blijven en
hebben wij eigenlijk nog niet met besmettingen te maken gehad binnen het team en bij de kinderen.
Hopelijk blijft dit zo en kunnen we de kerst weer een beetje op een normale manier vieren. Laten we dit
meenemen in ons dagelijks gebed, want we mogen toch geloven dat God de wereld in Zijn hand heeft.
Hij kan ons dus ook weer verlossen van deze pandemie.
Het is goed om te ervaren dat zowel de leerkrachten als de kinderen weer een bepaald ritme hebben
gevonden en dit is maar goed ook. Het was goed dat thuisonderwijs mogelijk was, maar het sociale
contact is voor onze kinderen toch wel ontzettend belangrijk. Ook is uit landelijk onderzoek gebleken dat
het thuisonderwijs (over het algemeen) niet de resultaten oplevert die het zou opleveren bij het
onderwijs op school. Laten we met elkaar de regels dan ook zo veel mogelijk naleven, zodat we het
onderwijs kunnen voortzetten op de manier zoals we die vanaf de zomervakantie doen.
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Continurooster
Aan het begin van deze week heeft u de tweede brief met uitleg gekregen over het (eventueel) in te
voeren continurooster voor het volgend schooljaar. In deze brief is een link te vinden waar u kunt kiezen
uit drie opties. De vraag is om één optie in te voeren en op verzenden te drukken. Op dit moment
hebben 65 gezinnen deze enquête ingevuld, dat is ongeveer de helft. U heeft natuurlijk nog even de tijd
om dit te doen. De einddatum staat vermeld in de brief. Over (eventuele) schooltijden van het
continurooster kan ik nog niet veel zeggen. Het is wel de bedoeling dat wij deze schooltijden afstemmen
met Windkracht 10 (zij starten volgend schooljaar met het continurooster), omdat wij ook een
kindcentrum zijn. Voor SKN, SKF en Startpunt is het natuurlijk ook handig dat beide scholen dezelfde
schooltijden hanteren.

Namens de GGD
Een gezonde jeugd, een gezonde toekomst! De gemeente Noordoostpolder is sinds vorig jaar een JOGG
gemeente.
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. De aanpak focust zich op het gezonder maken van de
omgeving van het kind. Op wat thuis de norm is als het gaat om eten, drinken en gezonde leefstijl; of ze
genoeg bewegen; wat ze meekrijgen naar school en of de buurt- en sportomgeving een gezonde leefstijl
stimuleert. Deze aanpak is van en voor iedereen: de buurt, scholen, verenigingen, bedrijven, kinderen én
hun ouders kunnen bijdragen aan een gezonde jeugd en een gezonde toekomst. Doordat we een JOGGgemeente zijn geworden, is hierin meer mogelijk dan anders. Dus wil je hiermee aan de slag, dan kijken
we graag samen naar de mogelijkheden! Heb je vragen of zorgen over je kind en wil je deze bespreken,
dan kun je contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van de school: Melanie Dalemans,
m.dalemans@ggdflevoland.nl. Heb je leuke ideeën voor een initiatief of wil je zelf aan de slag? Dan kun je
contact opnemen met Jos van Putten, JOGG regisseur Noordoostpolder via jos.van.putten@carrefour.nu of
06 - 83 52 44 45.
Met vriendelijke groet, Melanie Dalemans
Jeugdverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
T: 088-0029920
M: 06-13148812
E: M.Dalemans@ggdflevoland.nl
I: www.ggdflevoland.nl

Namens het wijkplatform
Vorig jaar heeft het wijkplatform een wedstrijd uitgeschreven op beide scholen om een verkeersbord te
ontwerpen. Beide scholen mochten 1 bord ontwerpen die dan echt gedrukt zouden worden en in de
Sondelstraat opgehangen zouden worden. In december zijn toen Roy en Cas als winnaars uit de bus
gekomen. Helaas werd de eerste onthulling uitgesteld door COVID-19, maar afgelopen donderdag kon dan
toch eindelijk de onthulling plaatsvinden.
Het wijkplatform had de wethouder, Anjo Simons, gevraagd om samen met de prijswinnaar het bord te
onthullen. Als aandenken heeft hij zijn ontwerp en een oorkonde gekregen. Roy zijn verkeersbord hangt
aan het einde van de Sondelstraat. Hopelijk helpen deze borden de Sondelstraat veiliger te maken.
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De boekendoos
Voor de vakantie hebben de kinderen van groep 6A een boekendoos gemaakt over hun lievelingsboek.
Hierin hebben ze de hoofdpersonen gemaakt en andere dingen die bij het boek horen of erin voorkomen.
Deze boekendoos gebruiken ze de komende weken bij hun boekpresentatie. Dat ze er goed hun best op
gedaan hebben blijkt uit de prijs die ze er mee gewonnen hebben: het prachtige boek 'Nederland' van
Charlotte Dematons en Jesse Goossens. De prijs werd uitgeloofd door Aves.
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Sint Maarten
Misschien overbodig, maar ik wil onderstaand bericht nog wel even onder uw aandacht brengen. Ook
hierin moet uzelf natuurlijk uw verantwoording nemen.
Veiligheidsregio ontraadt viering Halloween en Sint-Maarten met klem
Op 31 oktober wordt Halloween gevierd in een aantal gemeenten in Flevoland en op 11 november SintMaarten. De Veiligheidsregio Flevoland adviseert de inwoners van de betrokken gemeenten om de viering
van beide feesten op een alternatieve manier in te vullen, om nieuwe besmettingen met het coronavirus
te voorkomen.
De dringende oproep vanuit de veiligheidsregio is om niet langs de deuren te gaan dit jaar en beide
feesten thuis in kleine en huiselijke kring te vieren.
We vinden het uiteraard heel erg jammer, maar vinden de veiligheid van ons allemaal van groot belang.
We vertrouwen op uw begrip voor dit besluit.
10 minutengesprekken
Vanaf volgende week maandag vinden de 10 minutengesprekken plaats van groep 2 t/m 8. Zoals u al
eerder bent geïnformeerd, vinden deze gesprekken plaats via de telefoon. Helaas is het nog niet mogelijk
om dit op school te doen. Ik wens u toch fijne en productieve gesprekken toe met de leerkrachten.
Vandalisme
Deze week heb ik overleg gehad met wijkbeheer (gemeente), buurtwerkers, en collega Windkracht 10
over het vandalisme, wat we regelmatig zien op de schoolpleinen of aan de gebouwen. Gelukkig zijn er
dit jaar bij ons nog geen ruiten ingegooid, maar bij Windkracht 10 komt dit toch regelmatig voor. Wel ligt
er telkens veel rommel op het schoolplein. Mijn oproep aan u is, of u een oogje in het zeil wilt houden,
zodat de schoolpleinen en de gebouwen mooi blijven en daardoor een meerwaarde zijn voor de
uitstraling van de buurt. Ziet u ’s avonds na 21.00 uur jongeren op het schoolplein samenscholen, kunt u
gewoon 112 bellen, want na 21.00 uur mogen ze niet op het schoolplein.
Kwintes
Zoals u ongetwijfeld zult weten is het rijtje huizen naast de school onderdeel van Kwintes (begeleid
wonen). Het blijkt dat één bewoner telkens klachten heeft over een aantal kinderen van onze school.
Deze kinderen kijken over de schutting en provoceren deze bewoner. Dit lokt weer allerlei bewoordingen
op bij de bewoner die de kinderen eigenlijk niet moeten horen. Volgende week heb ik een gesprek met
de begeleiders van deze bewoner, omdat zij klachten heeft over een aantal kinderen. Wilt u met uw
kind(eren) in gesprek dat ze niet bij dit huis blijven hangen?
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Tot slot
Laten we er met elkaar voor zorgen dat we het goede zoeken voor de kinderen op school. Opvoeden is
niet altijd makkelijk en vooral in deze tijd is er wat minder lijfelijk contact met u als ouder (s). Het is daarom
goed om met uw kind (eren) in gesprek te gaan en te blijven. Het vragen aan een kind hoe het was op
school en wat er is geleerd, kan hele mooie gesprekken opleveren. Vooral in deze tijd waarin er toch wat
minder sociale contacten zijn, is het goed om in de thuissituatie in gesprek te blijven zodat u weet wat er
leeft bij uw kind.
Veel succes en hopelijk blijven we met zijn allen coronavrij.

Met vriendelijke groet namens het team,
Henri Romkes (dir.)
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