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Agenda

8-12 maart Week van de lentekriebels
9 maart Leerlingenraad
2 april Goede Vrijdag
5 april 2e Paasdag

Van de directie

Na een periode van thuis zijn, gevolgd door een
periode van ijs en sneeuw, kunnen we ons nu af en
toe weer opladen met een zonnetje en blauwe lucht.
Hier en daar ploppen de voorjaarsbloemen uit de
grond. Ik heb de kinderen al weer horen zingen:

#34 Weet je dat de lente komt   Pasen
En zo kijken we hoopvol naar de toekomst in het
vertrouwen dat wat er ook gebeurt God altijd voor
ons zorgt.

WIOS
Om ervoor te zorgen dat onze christelijke identiteit zichtbaar en voelbaar blijft in de school,
hebben we een werkgroep Identiteit Op School (WIOS). Sanne Sneeuw heeft hier een flink
aantal jaren in meegedraaid en daar willen we haar hartelijk voor bedanken. Met diverse
ouders heeft ze gesprekken gevoerd, meegedacht met allerlei onderwerpen en ook met het
team een christelijk thema besproken tijdens een gezellige maaltijd. Nu Sanne de Wios
verlaat, zijn Mirjam en Hanne nog over. Het zou fijn zijn als nog 1 of 2 ouders mee willen
denken in deze groep, dus als u zich hiervoor wilt inzetten dan  horen we het graag!

Toetsen
In de komende periode vinden de Cito toetsen plaats. De leerlingen maken diverse toetsen
waarmee we in beeld krijgen hoe ze zich in de afgelopen periode ontwikkeld hebben. Met
deze informatie kan het team het onderwijs beter vorm geven.
Eind maart wordt in groep 7 een extra toets afgenomen. Deze toets kijkt meer naar de

https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4


algemene ontwikkeling van de leerlingen. Als team willen we zicht krijgen of ons onderwijs
voldoende uitdaging biedt voor de complete ontwikkeling. De toets duurt een uurtje.
Als leerlingen niet op school kunnen zijn, worden de toetsen later ingehaald.

Oortjes
Omdat steeds meer toetsen digitaal worden afgenomen, hebben we voor de leerlingen
vanaf groep 4 een oortelefoon nodig. Alle leerlingen krijgen eenmalig van school een set
oortjes in een doosje. Op het doosje schrijven we de naam van de leerling en de doosjes
blijven op school.  Als de oortjes kapot gaan, vragen we u of u vervanging wilt regelen.
De leerlingen die nu al oortjes op school hebben mogen deze blijven gebruiken als ze dat
willen of mee naar huis nemen.

Week van de lentekriebels

U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin,
toen ik in het geheim gemaakt werd.
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond.
U schreef het in uw boek. U kent mij.   (Wonderlijk, Sela)

In de week van 8-12 maart wordt landelijk op basisscholen aandacht gegeven aan seksuele
vorming. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. De kinderen leren over
hun lichaam afgestemd op leeftijdsgroep vanuit de verwondering hoe bijzonder wij zijn
gemaakt door onze God en Vader. De lessen worden gegeven over zelfbeeldontwikkeling,
aanleren van sociale normen, werken aan weerbaarheid en het uitdragen van duurzame
relaties van liefde en trouw. We willen de leerlingen meegeven hoe belangrijk het is dat wij
in liefde met elkaar omgaan en rekening houden met de elkaars (on)mogelijkheden.
Uiteraard komen sommige onderwerpen ook tijdens andere lessen of momenten aan bod
maar in deze week leggen we er extra nadruk op.
U hebt het boekje ‘Wonderlijk gemaakt’ voor ouders van school gekregen en kunt hier tips
vinden om het gesprek met uw kind aan te gaan.

Studiedagen
De studiedagen die gepland stonden in de komende tijd: 17 maart, 3 en 4 juni komen te
vervallen. In de agenda zijn ze ook verwijderd. De leerlingen hebben op deze dagen gewoon
les.

Ouderbijdragen
Ook dit schooljaar 2020/2021 heeft u een factuur ontvangen voor de vrijwillige
ouderbijdrage. Omdat we aan het begin van het schooljaar niet konden overzien welke
activiteiten we konden/kunnen uitvoeren hebben we de bedragen aangehouden zoals
goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. Ook de bijdrage voor de tussenschoolse
opvang en bestuursbijdrage is gefactureerd. Helaas kunnen we nog steeds niet overzien
wat er nog mogelijk en nodig  is dit schooljaar om de ouderbijdragen te besteden.
Aan het eind van het schooljaar zullen we een overzicht maken van de bestedingen van de
ontvangen ouderbijdragen. We zullen in overleg met de MR en het bestuur zorgen voor een
goede afwikkeling. U hoort hier later meer over.

PR
We zijn blij met onze school en hopen dat nog meer ouders gaan kiezen voor ons onderwijs
met de bijbel als basis. Kent u ouders die nog op zoek zijn naar een goede basisschool?



Stuur hen gerust onze nieuwe flyer (bijlage). Een uitgebreidere folder is nog in de maak.
Zodra deze is afgerond, zal ik deze met u delen.

Medegebruikers gebouw

De lokalen gelegen aan de kant van het grote schoolplein zijn niet van WereldWijs maar
van STAK (Stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten). Dit is een
vrijwilligersorganisatie die geheel gerund wordt door vrijwilligers. Al meer dan 40 jaar
houden zij zich bezig met het organiseren van vrije tijd activiteiten voor verstandelijk en
meervoudig gehandicapten die woonachtig zijn in Zoetermeer en omstreken.
Deze activiteiten zijn voornamelijk in de avond of in het weekend waardoor we elkaar
eigenlijk nooit tegenkomen. Stak maakt gebruik van onze aula en wij maken regelmatig
gebruik van een ruimte van hen. Onder het kopje algemeen vragen ze aandacht voor de
speel-o-theek.

Bijlagen:
- oproep voor leden ondersteuningsraad voor passend onderwijs Zoetermeer
- Informatie over de Avond4Daagse
- Buiten Spelen met Zoetermeer Sport
- Flyer WereldWijs

Vriendelijke groet,

Ellen Stoel

Algemeen

Wist u dat in ons gebouw ook een speelotheek is gehuisvest? Speel-O-Theek Meerspel
wordt al jaren gerund door vrijwilligers. Ouders kunnen hier divers (aangepast)
speelmateriaal lenen en na een periode weer ruilen voor iets anders. Zo heeft uw kind elke
keer een nieuwe uitdaging bij het spelen zonder dat u het speelgoed hoeft aan te schaffen.
Vanaf april is de Speel-O-Theek weer op zaterdag geopend en af en toe op woensdag.
Vanwege de Corona maatregelen kunt u voorlopig alleen terecht na het maken van een
afspraak. Hiervoor neemt u contact op met de vrijwilligers via mail Meerspel@stak of
bellen 06-19575968.


