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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 4               Schooljaar: 2020 – 2021                   Datum: 04 december 2020 
 

Agenda 

19 december t/m 3 januari : Kerstvakantie   
08 januari    : Peiling nr. 5 

 
 

Bijbelrooster 

Week 50 (07/12 - 11/12) Hoog bezoek  
Lucas 1: 26-80  

Maria krijgt hoog bezoek: De engel Gabriël vertelt haar dat ze een kind zal krijgen. Hij zal Jezus heten en 
de zoon van de Allerhoogste zijn. Na dit bijzondere bericht gaat Maria op bezoek bij haar tante Elisabet. 

Elisabet vindt het heel bijzonder dat de moeder van de Heer bij haar op bezoek komt. 
 

Week 51 (14/12 - 18/12) Kom mee naar Betlehem  
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20  

Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu Maria zwanger is terwijl zij nog niet getrouwd zijn. Maar een engel 
vertelt hem dat het goed is. Jozef blijft bij Maria. Als Jozef en Maria in Betlehem zijn, wordt Jezus geboren. 

Maria wikkelt hem in doeken en legt hem in een voerbak. 
 

Week 01 (04/01 - 08/01)  
Ik wijs je de weg Matteüs 2: 1-23  

Wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar de pasgeboren koning van de Joden. Een ster wijst hen de weg. 
Ook Jozef en Maria hoeven hun weg niet zelf te vinden: een engel vertelt dat ze naar Egypte gaan. Later 

vertelt de engel hen ook dat het veilig is en dat ze weer terug kunnen. 

 
 

Voorwoord 

We zitten midden in de adventsweken. Weken die in het teken staan van verwachting. Verwachting 
waarvan? Natuurlijk stond deze week in het teken van het Sinterklaasfeest. Ook hier hebben de kinderen 

met verwachting naar uit gekeken. Verderop in de Peiling vindt u wat meer informatie over het 

Sinterklaasfeest. De verwachting waar ik op doel is echter van geheel ander niveau. De verwachting van 
de Here Jezus die als Kind geboren is in een kribbe in Bethlehem. En ook mogen we verwachtingsvol 

uitzien naar de Wederkomst. Eens komt Hij terug op de wolken en komt er een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Dit is ten diepste de betekenis van verwachting (advent). Wat een feest zal dat zijn voor 

de mensen die hier naar uitzien. Deze blijde boodschap mogen wij ook vertellen aan de kinderen. Het 
rooster van de bijbelverhalen is dan ook afgestemd op deze adventstijd.  

 

Het is natuurlijk ook een gezellige tijd met veel lichtjes. Ook dit hoort bij de adventstijd. Sinterklaas was 
nog niet de school uit, of de lichtjes met bijbehorende kerstbomen waren alweer te zien. Ik weet zeker 

dat de kinderen een paar leuke weken tegemoet gaan met hun leerkracht, want de klassen zien er 
supergezellig uit. Is het dan alleen maar gezellig op school? Nee, er moet natuurlijk ook worden geleerd 

en dat is in dit ‘bijzondere’ jaar niet altijd even gemakkelijk geweest voor de kinderen. Gelukkig mogen 

we nu alweer een aantal maanden lesgeven op school waarin we toch wel hebben gemerkt dat er bij een 
aantal kinderen achterstanden zijn opgelopen door het thuiswerken. Op zich is dit natuurlijk jammer, 

maar hopelijk halen de kinderen dit weer in. Het is goed om met uw kind in gesprek te blijven hoe het is 
gegaan op school en of ze iets moeilijk vinden. Misschien kunt u uw kind thuis ook helpen. Op school 

doen de leerkrachten natuurlijk hun uiterste best om uw kind goed onderwijs te geven.  
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Sinterklaasfeest 

Het Sinterklaasfeest is dit jaar anders gevierd dan dat we gebruikelijk waren. Toch hebben we veel 
positieve reacties gekregen van kinderen, leerkrachten en ook van een aantal ouders. Dit laatste doet ons 

echt wel goed, want we spreken u natuurlijk niet meer (zoveel) lijfelijk. Feedback terugkrijgen is voor ons 
dan ook erg belangrijk.  

De Sinterklaascommissie heeft ervoor gezorgd dat het een onvergetelijk feest was. Er waren twee 

schatkamers op school, waarin de groepen 1 t/m 4 een cadeau mochten uitzoeken. Dat is toch waar 
ieder kind van droomt! En dan al die mooie surprises van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 met een 

gedicht erbij. De kinderen hebben genoten en ik weet niet waar de leerkrachten waren dit jaar, maar die 
hulppieten voor de klas waren ook goed hoor! 

Om u een korte impressie te geven deel ik een aantal foto’s met u. 
 

                                                                               pieten 

schatkamer 

                     surprises 
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Namens Kidsproof Flevoland 

 
Zin in de  Decembermaand? Je bent misschien wel meer dan ooit op zoek 

naar inspiratie voor thuis en voor buiten. Op de website van Kidsproof 
Flevoland vind je alle tips voor Sinterklaas, Kerst en de winterperiode. 

Wat dacht je van 23 Sinterklaasactiviteiten voor Thuis, een Aftelkalender 

of van handige Kerstkapsels, prachtige Kerstknutsels of van tips voor een 
Kindvriendelijk Oudejaarsavond.  

Neem eens een kijkje op www.kidsproof.nl/flevoland en laat je 
inspireren.  

 

 
 

Kinderpostzegelactie 

De kinderen uit de groepen 8 hebben ook dit jaar weer extra 
hun best gedaan om een mooi bedrag bij elkaar te lopen. U 

als ouders en buurtbewoners hebben natuurlijk uw bijdrage 

geleverd aan het mooie bedrag dat is opgehaald. De 
leerkracht van groep 8 werd zelfs gebeld door de organisatie 

om de kinderen te bedanken en te vertellen dat wij een 
superschool zijn. Namens de kinderen willen wij ook u 

bedanken voor uw bijdrage. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Troep op het schoolplein 

Op beide scholen hebben we best veel last van troep op het schoolplein. Dit varieert van glasscherven, 

snackmateriaal, vuurwerk, etc. Ik kan natuurlijk niet van u verwachten dat u als politieagent gaat 
fungeren. Toch wil ik u ertoe oproepen dat als u iets verdachts ziet, of als u jongeren na 21.00 uur op 

het schoolplein ziet 112 te bellen. Dit is ook zo afgesproken met de wijkagent en de buurtwerkers. Op de 

school hangt een bord waarop vermeld staat dat jongeren welkom zijn tot 21.00 uur, mits ze zich 
gedragen. Laten we er samen voor zorgen dat de buurt en de daarbij behorende pleinen netjes blijven. 

 

Op tijd naar school 

De laatste weken merken we steeds vaker dat er kinderen te laat op school komen. Dit is zeer vervelend 

voor de leerkracht, maar ook voor het kind zelf. Wilt u er op toezien dat uw kind op tijd naar school 
vertrekt, zodat de leerkracht meteen kan beginnen met een volle klas. De bel van school gaat om 8.25 

uur. 

 
 

https://kidsproof.us4.list-manage.com/track/click?u=cca18be247d896b2ff4381743&id=699c3e528e&e=91aa5f1372
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Continurooster 

Volgende week deel ik met u de uitkomsten van de enquête die gehouden is onder de ouders. Op deze 
plaats kan ik alvast verklappen dat 79% van de ouders de enquête heeft ingevuld. Dat is een mooie 

opkomst waar ik u namens de MR voor wil bedanken. 

   
 

Tot slot 

Nog een paar weken en dan hebben we alweer kerstvakantie. Deze morgen zeiden we als collega’s  nog 
tegen elkaar dat het een zegen is dat wij nog geen groep naar huis hebben hoeven sturen. Er zijn namelijk 

scholen die dat al wel hebben moeten doen en er zijn zelfs scholen gesloten. Hopelijk kunnen we ook de 
laatste paar weken gewoon draaien met ons eigen team en blijft iedereen gezond. Dit wensen wij u en uw 

gezin/familie ook toe. Deze laatste Peiling van het jaar 2020 wil ik afsluiten met een gedicht waarin wij als 

leerkrachten kracht uit mogen putten. Hopelijk kunt u dit ook. 
 

We mogen weten dat God ons leven leidt 
Hij wil ons nabij zijn, elke nieuwe morgen 

En blijft in Zijn goedheid voor ons zorgen 

Zelfs ons hele leven lang, tot in eeuwigheid. 
 

Het is goed om naar Gods leiding te vragen 
En ons in vertrouwen aan Hem te geven 

Zijn leiding hebben we nodig in dit leven 
Hij wil steeds onze moeiten en lasten dragen. 

 

Al voelen we niet altijd de leiding van God 
En begeven we ons op de verkeerde wegen 

Ook al zijn we fout, Hij blijft ons genegen 
Laten we ons maar houden aan Zijn gebod. 

 

De Heer wil ons leiden op het juiste spoor 
Hij is voor ons een Gids en goede Herder 

Met Hem in ons leven kunnen we verder 
Vertrouw maar op Hem, Hij gaat ons voor. 

 
 

 

Met vriendelijke groet namens het team, 
 

Henri Romkes (dir.) 
 


