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NIEUWSBRIEF
Team
Tot onze spijt gaat juf (Diana) Speksnijder ons
verlaten. Ze heeft met ingang van 1 april 2018 een
benoeming aanvaard in Bergambacht. Ze ziet het als
een mooie uitdaging om haar in Berkenwoude
opgedane ervaring op ‘De Ark’ in te zetten als intern
begeleider onderbouw. We vinden het jammer dat ze
weggaat, maar zijn dankbaar wat ze in de afgelopen
vijftien jaar voor onze school en de leerlingen van ‘De
Wegwijzer’ heeft betekend. U krijgt de gelegenheid
om –in het speellokaal van onze school- afscheid van
juf Speksnijder te nemen op donderdagavond 29 maart
van 19.00 tot 20.30 uur. Om 19.45 uur is er een
officieel moment met toespraken door bestuur en
directie.
De vacature die hierdoor op onze school ontstaat,
wordt in eerste instantie intern uitgezet. Voorlopig –
tot de zomervakantie- neemt juf Van den Berg de
(bege-) leiding van de onderbouw voor haar rekening.
Groep 3 voegen we in deze periode toe aan de
midden-bovenbouw. Juf Vos nam toch al deel aan de
vergaderingen van de midden-bovenbouw in verband
met de doorgaande lijn naar groep 4. Over de
vervanging van juf Speksnijder als leerkracht voor een
dag per week zijn we in gesprek. We houden u op de
hoogte. Mocht u trouwens iemand kennen die bereid is
om op oproepbasis als invalkracht te werken, dan
horen we het graag!
Meester (Jan Maarten) Heldoorn hoopt in de
zomervakantie vader te worden. Hij en zijn vrouw
Williene verwachten hun eerste kindje eind juli. We
feliciteren hen met dit blijde nieuws en bidden om
bescherming en groei van dit nieuwe leventje.
Juf (Hanneke) Molenaar is begin januari verhuisd van
Nieuw Lekkerland naar Stolwijk. Dichterbij familie en
dichterbij Berkenwoude. Het adres is: Tentweg 133,
2821 AD Stolwijk. We wensen hen een goede tijd in
hun nieuwe woonplaats!

Groepen
In de groepen is de afgelopen weken hard gewerkt,
vooral aan toetsen van de ontwikkeling van kinderen.
Hierover wordt zowel met de groep als met de
kinderen afzonderlijk gesproken. Wat gaat goed en
wat vraagt in de komende periode extra aandacht?
Wat ga jij doen en wat kan de juf of meester doen om
jou te begeleiden?
Voor 20 februari staat er voor de leerlingen van groep
5 t/m 8 een sportieve activiteit op het programma. Ze
gaan schaatsen op de kunstijsbaan in Rotterdam!

Ouders van deze leerlingen ontvangen hierover
vandaag een brief en worden gevraagd om te rijden
naar Rotterdam en als begeleider mee te schaatsen.

Rapporten
Eind volgende week krijgen leerlingen uit groep 2 t/m
8 hun rapport mee. U krijgt als ouders een uitnodiging
voor een gesprek met de leerkracht hierover op
maandagavond 19 of dinsdagavond 20 februari.

Lezen
Lezen blijft een belangrijke basisvaardigheid in het
onderwijs, die je alleen goed onder de knie krijgt door
het véél te doen! Wilt u hier thuis (opnieuw) aandacht
aan besteden door voor te lezen, door uw kind te
stimuleren om te lezen en door te zorgen voor
voldoende leesstof?
Ook op school wordt er veel gelezen. Op vaste
momenten in de klas en buiten de klas onder
begeleiding van onderwijsassistenten en leesmoeders.
Heeft u tijd en interesse om een keer in de week met
kinderen op school te lezen? We kunnen uw hulp goed
gebruiken. Graag een mailberichtje naar juf (Elma)
Nobel,
die
de
leeshulp
coördineert:
e.nobel@cbsberkenwoude.nl. De kinderen en wij zijn
u dankbaar!

Professionaliseren
Ook als team blijven we leren en ontwikkelen. Tijdens
de studiedag hebben we resultaten geanalyseerd en
nieuwe doelen gesteld voor de groep en de leerlingen.
Daarbij
kijken
we
ook
kritisch
naar
het
onderwijsaanbod en ons didactisch handelen. Wat
blijven we doen en wat kan anders, beter,
effectiever? Wat is de onderwijsbehoefte op dit
moment en hoe spelen we daar zo goed mogelijk op
in, zijn vragen die op tafel kwamen en besproken
werden. Afgelopen woensdag hebben een groot aantal
collega’s de conferentie ‘Primary English’ van Driestar
educatief bezocht en daar input gekregen voor ons les
geven op onze school. Juf Vos heeft die middag een
bijeenkomst bezocht, eveneens bij Driestar educatief,
over het werken met de leesmethode ‘Lijn 3’. Met
diverse collega’s van andere scholen zijn ervaringen
uitgewisseld, ideeën opgedaan en er zijn waardevolle
adviezen
gegeven
door
een
gespecialiseerde
onderwijsadviseur. Genoeg inspiratie dus om weer aan
de slag te gaan!
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Kwaliteitsbezoek

Biddag

Een keer per vier jaar wordt de school bezocht vanuit
het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Er
wordt dan gekeken naar en gesproken over de
onderwijskwaliteit en met name naar de kwaliteit van
zorg en begeleiding. Er worden vervolgens adviezen
gegeven hoe en waar verbeteringen nodig of mogelijk
zijn. Dit bezocht wordt afgelegd door een regio
coördinator van Berséba en twee collega directeuren.
Zelf neem ik ook deel aan dergelijke bezoeken op
andere scholen. Zo leren we van en met elkaar, met
als doel om de kwaliteit van onderwijs en zorg op peil
te houden of op een hoger niveau te brengen. Dit
bezoek aan ‘De Wegwijzer’ staat gepland op maandag
12 maart.

Op 14 maart is de biddag voor gewas en arbeid.
Leerlingen zijn deze dag vrij, zodat ze in de
gelegenheid zijn met hun ouders de kerkdienst te
bezoeken. Op school wordt de dag er voor aandacht
besteed aan dit belangrijke onderwerp: Lees je Bijbel,
bid elke dag, opdat je groeien mag!

Wonderlijk Gemaakt
Na de voorjaarsvakantie starten we in alle groepen
met de lessen seksuele opvoeding en weerbaarheid.
Aan de hand van de methode ‘Wonderlijk Gemaakt’
worden in groep 1 t/m 6 drie lessen gegeven en in
groep 7 en 8 zeven lessen. Juf Speksnijder zal de
lessen aan groep 7 geven en start hiermee al voor de
vakantie. Leest u als ouders het bijbehorende
informatieboekje nog eens door en kijk of er nog
zaken zijn, die u zelf nog met uw kinderen kunt
bespreken, voor het op school aan de orde komt. Het
overzicht van de lessen en de leeftijd waarop kinderen
met onderwerpen bezig zijn vanuit hun ontwikkeling,
vindt u ook als bijlage bij dit bericht op het
ouderportaal.

Opvoeden thuis en op school
Als school hebben we onlangs drie boekjes
aangeschaft uit de Leefstijl serie. Hierin worden
verstandige dingen geschreven, vanuit een Bijbelse
visie, over omgaan met games, met sociale media en
internet. Vanaf ongeveer 8 jaar, €9,95 p/st. Wellicht
hebt u als ouders hier ook interesse in, daarom noem
ik de auteurs en de titels.
Auteurs: Wietske Noordzij en ErikSmit.
Titels:
 All-in the game. Opvoeden rond gamen: hoe
houd je het leuk?
 Eros online. Seksualiteit op internet: hoe maak
je kinderen en jongeren weerbaar?
 Always connecting. Opvoeden rond sociale
media: hoe houd je het leuk?

Overblijven
Nu de leerlingen bij de groepen overblijven,
herinneren we u er nog even aan, dat het de
bedoeling is dat de bonnen voor de betaling bij de
leerkracht worden ingeleverd. Dit geldt niet voor
kinderen van wie een ouder meedraait in het
overblijfrooster. De leerkrachten hebben een lijst van
de overblijfouders in de groep, maar u weet dat
uiteraard zelf het beste.

Zangavond/Viering heilsfeiten
Jaarlijks gedenken we één van de heilsfeiten
gezamenlijk in een bijeenkomst in de kerk met de
groepen 3 t/m 8. Deze viering is een verplichte
schoolactiviteit en alle kinderen worden daar
verwacht. Dit jaar staat het lijden van de Heere Jezus
centraal. Waarom is de dag van het sterven van
Christus een Goede dag, Goede Vrijdag?
Het thema wijst de richting: ‘Hij voor mij’

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
M.(Thea) van den Berg- Molenaar

HERHAALDE OPROEP



We zoeken vaders die 1 x per
cursusjaar op zaterdagmorgen willen
helpen om oud papier op te halen.
Wie wil de taak van coördinator
overnemen van Cees Both?

Voor informatie over de inhoud van deze taak en
de tijdsinvestering kunt u contact opnemen met
de familie Both: 0182-362 112 of via de mail:
c.both@telfort.nl
Het zou heel jammer zijn als we in de toekomst
de inkomsten vanuit het oud papier moeten
missen, door een gebrek aan vrijwilligers.

Activiteiten, D.V.
5, 7,1 2 en 20 feb
6 feb
19-20 feb
20 feb
26 feb-2 maart
6 maart
12 maart
14 maart
28 maart
29 maart
30 maart
2 april

schoolarts groep 2
adoptie
10 minuten gesprekken
schaatsen groep 5 t/m 8
voorjaarsvakantie
adoptie
kwaliteitsbezoek Berséba
biddag (leerlingen vrij)
Zangavond/Viering
Afscheid juf Speksnijder
Goede Vrijdag (vrij)
Tweede Paasdag (vrij)
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