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Agenda 
 
maandag  23 september   Gespreksplanner Parro open voor grotere gezinnen  
dinsdag 24 september   Gespreksplanner Parro open voor iedereen 
dinsdag 1 oktober   Focusgesprekken 
woensdag 2 oktober   Focusgesprekken 
donderdag 3 oktober   Focusgesprekken 
donderdag 3 oktober   Schoolfotograaf 
maandag 7 oktober   Studiedag: leerlingen vrij 
maandag  7 oktober   Ouderavond 19:30 - 21:30 
donderdag      17 oktober   WereldwijsNieuws Oktober 
 

Van de directie 
 
Liefde, vertrouwen en plezier 
Een van onze kernwaarden is liefde. Is dat iets wat past bij  onderwijs? Moeten we niet veel 
meer bezig zijn met ambitieus zijn en hoge scores halen. Lief zijn voor elkaar, hoe ver kom je 
daar mee in de wereld? 
 
4 Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je 
bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. 
5 Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf 
denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. 
6 Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel 
hebben aan het kwaad. 
7 Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. 
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de 



 

liefde blijf je altijd volhouden. 
(Bijbel in gewone taal) 

Als we 1 Corinthiërs 13 lezen mogen we tot de conclusie komen dat we nog veel te leren 
hebben. Want onze liefde laat dikwijls te wensen over. Maar als wij als team samen met u,  
ouders en verzorgers,onze kinderen die liefde mogen voorleven en leren wat is het dan fijn 
om te weten dat God nabij is en ons al het andere wat nodig is ook zal geven.  
 
Gouden weken 
De eerste weken van het schooljaar steken we altijd extra veel tijd en energie in het 
scheppen van een goede sfeer in de groep. We werken aan het leren kennen van elkaar en 
elkaar vertrouwen en het maken van duidelijke afspraken waar iedereen achter kan staan. 
Vraagt u uw kind maar eens welke afspraken er zijn. 
 
Ouderavond 
Op maandag 7 oktober hebben we een ouderavond waar we hopen dat alle ouders 
aanwezig zijn. We zullen het hebben over de Kanjertraining, een manier waarop wij werken 
aan een school waar een kind zich veilig voelt.  Een trainer zal u meer vertellen over de 
Kanjertraining en ook handvaten aanreiken die u thuis kunt gebruiken. Bent u erbij! 
 
Maandbrief 
Eenmaal per maand zullen we nog een WereldWijsNieuws maken waarin we algemene 
dingen zullen delen. De groepsinformatie krijgt u als ouders via de Parro app. Kent u mensen 
die het fijn vinden om de nieuwsbrief ook te ontvangen, laat dit even weten want dan 
kunnen wij hen aan de maillijst toevoegen. 
Hebt u als ouders de Parro app nog niet geïnstalleerd dan mist u veel informatie over uw 
kind. Wilt u de mail met inlogcode nogmaals ontvangen, laat het even weten. 
 
Folders en informatie 
Vooral in de eerste schoolweken krijgen we veel reclamemateriaal aangeboden met de 
bedoeling dit uit te delen aan de leerlingen. Niet altijd gaan we hierin mee. 
Wat we meegeven aan de kinderen is niet perse wat wij adviseren aan u.  

Zo ook de uitnodiging van christelijke gemeenten/groepen, wij 
zijn blij dat ze ons weten te vinden als een school waar 
christelijke mensen zijn en geven hun uitnodiging met liefde 
door. U als ouders bent 
uiteraard vrij om te bepalen 
wat u ermee doet. 
 
 
Milieu 
 
Madame Plastiek is in alle 



 

groepen geweest om te vertellen over de grote prullenbakken waar we plastic in 
verzamelen. Het is namelijk beter voor het milieu om het afval gescheiden in te zamelen. We 
hebben gemerkt dat er veel kinderen zijn die pakjes drinken mee van huis krijgen. U kunt ook 
een plastic beker kopen die u zelf vult en later weer afwast. Dit scheelt enorm in de 
afvalhoop! 
 
Naast het plastic afval scheiden we al jaren papier. Helaas krijgen we daar geen vergoeding 
meer voor maar toch blijven we papier apart inzamelen. 
 
Een keer in de maand zal ook een groep (vanaf groep 5) in de buurt aan de slag gaan met 
knijpers om mee te helpen aan een schone buurt en een beter milieu. 
 
Hartelijke groet, 
Ellen Stoel 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen 

 
 
Focusgesprekken 
De focusgesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag en avond, woensdagmiddag en 
donderdagmiddag, 1-3 oktober. 
U krijgt een melding via de Parro-app dat er een nieuw agenda-item klaarstaat. Wanneer u 
het agenda-item met de gespreksplanner opent, kunt u per kind uit de beschikbare 
tijdstippen kiezen.  
 
Tijdens de focusgesprekken spreken de ouders met de leerkracht over de leerlingen. Wat 
hebben zij nodig om tot leren te komen en welke plannen en afspraken kunnen we maken. 
We vinden het als team fijn om van u te horen over uw 
kind(eren). U kent ze namelijk het beste. 
 

Wiscollect 
In de komende weken kunt u de factuur verwachten voor 
de vrijwillige ouderbijdrage. 
In de infogids kunt u lezen hoe hoog deze bijdrage is per 
leerling/gezin. We benadrukken dat de bijdrage vrijwillig 



 

is. Heeft u moeite om dit bedrag te betalen willen we het graag weten. 
Met de ouderbijdrage worden activiteiten gefinancierd die niet met onderwijsgeld mogen 
worden betaald wat we van de overheid krijgen.  
 
Parro 
Een maand geleden zijn we begonnen met Parro als communicatiemiddel. Berichten over 
praktische zaken, foto’s en agenda items worden gedeeld in deze app en zijn makkelijk bij 
elkaar te vinden. Hoewel nog niet alle dingen soepel verlopen binnen Parro, is onze eerste 
indruk als team positief. Voor de herfstvakantie willen we de beslissing nemen of we 
doorgaan met Parro. Hiervoor zullen we ook enkele ouders vragen om een evaluatie. Uw 
eventuele op/aanmerkingen mag u sowieso aan mij mailen.   e.stoel@levwn.nl 
 
Gebedsgroep 
Beste ouders en verzorgers, 
  
Graag willen we aan het begin van het schooljaar “de gebedsgroep” onder de aandacht 
brengen. 
Al vele jaren wordt er door een klein groepje, op school en voor school gebeden. We willen 
vooral de nieuwe ouders vragen om eens een keer mee te draaien. 
Het is laagdrempelig, je kunt in stilte meebidden, maar er is ook ruimte om zelf hardop te 
bidden. Het mooie is dat we er meestal zitten met verschillende achtergronden en kerken en 
bijna alle groepen vertegenwoordigen door een van ons (kinderen in verschillende groepen). 
Het is verbindend en erg mooi om samen onze hemelse Vader te danken en te bidden! We 
merken dat er kracht vanuit gaat, het bemoedigt en versterkt. 
Vaak krijgen we specifieke dingen door van school die op dat moment spelen of vragen van 
te voren aan een leerkracht of zij bidpunten heeft, we brengen zelf wat in en persoonlijke 
zaken kunnen ook worden meegenomen. 
Omdat we een klein groepje zijn, is het vertrouwd en veilig. Het blijft in het groepje. We 
hebben ook een gebedsgroepApp. 
Toch nodigen we u graag uit eens mee te draaien. Het mag voor een keer, of vaker. Stap 
gerust op een van ons af. 
Maaike-Trienke Mul doet niet meer mee vanwege vertrek van haar dochter naar de 
middelbare school. Anneke van de Laar zal nog 1 jaar meedraaien. Het is het zeker fijn als er 
nieuwe instroom komt! 
We komen om de week op maandag bij elkaar, de eerstvolgende keer is  14 oktober, in de 
lerarenkamer van 9:00-9:30 
Heidy Thielman, Jelaiska Henriquez , Danielle Verbrugge, 
Anneke van de Laar 
 
 
 


