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Enquête
5 november kunt u van Scholen met Succes een link naar de oudertevredenheidsmeting
verwachten. De online vragenlijst staat dan voor u klaar. We hopen dat u allen de moeite neemt
om deze in te vullen. We verwachten, net als voorgaande keren, een hoge respons.
Leerlingenraad
In de leerlingenraad zitten afgevaardigden uit de groepen 5 t/m 8. Voor dit schooljaar zijn dat
Janne, Wilco, Melissa, Sophie, Lucas, Stijn, Madeleine en Yannick. 8 november willen we voor de
eerste keer bij elkaar te komen.
Dankdag
Het thema in de week van Dankdag is ‘Alles geef ik U’. Dit naar aanleiding van Markus 12: 4144. Daar staat de Heere Jezus bij de offerkist - onze huidige collectezak – in de tempel. Dan blijkt
dat God niet naar de inhoud van de gift maar naar het hart van de gever kijkt.
De predikanten hopen op maandagmorgen 5 november een groep te bezoeken. U wordt van
harte uitgenodigd om de kerkdiensten op deze bijzondere dag te bij te wonen.
Zending
Het eerste project dat we dit schooljaar ondersteunen is er één van de Zending Gereformeerde
Gemeenten. Het betreft zondagsscholen in Ecuador. Iedere zondagmorgen komen kinderen in
Guayaquil, Machala en Portoviejo luisteren naar de verhalen uit de Bijbel. Het is mooi en fijn
dat wij er mede voor kunnen zorgen dat deze kinderen ver weg ook horen over het Evangelie.
Geeft u ook een (wekelijkse) bijdrage mee aan uw kind(eren)?
Oudergesprekken
Op 15 november organiseren we het tweede contactmoment. Aangezien we in september alle
ouders gesproken hebben, is deze contactavond facultatief. Of u krijgt een uitnodiging van de
leerkracht, of u neemt zelf het initiatief voor een gesprek om iets urgents te bespreken.
Inspiratiemiddag
Het samenwerkingsverband Berséba organiseert voor leerkrachten op woensdagmiddag 21
november een inspiratiebijeenkomst die in het teken staat van gedrag. Dat sluit mooi aan bij
onze aandacht hiervoor onder de noemer Goed Gedrag.
Studiedag
Op de studiedag van vrijdag 2 november besteden we aandacht aan Goed Gedrag en de
onderwijsvisie en wat die betekent voor mediagebruik.
De kinderen zijn die dag vrij en hebben een zogenaamd lang weekeinde.
Gevonden voorwerpen
In de hal op te halen tot vrijdag 9 november
Skate shirt blauw maat 134/140
Rebel shirt blauw maat 128
Dj vest blauw maat 152
Gap vest grijs maat 134
Diverse broodtrommels en bakjes
Bakblik rond
Diverse borden en schotels
Nieuwbouw
We zijn druk met de voorbereidingen van de verhuizing en de inrichting van het gebouw. Ik kan
u verzekeren dat het heel mooi gaat worden. De inrichting van het speelplein is nagenoeg rond,
de offerte voor het schoolmeubilair is goedgekeurd en de verhuiscommissie is aan het
inventariseren wat er meegenomen kan worden naar de Windvaan. Op bestuursniveau vinden
2

overleggen plaats over het gezamenlijk gebruik van het gebouw. Al met al zijn dit activiteiten
die met plezier gedaan worden, maar er is ook veel tijd mee gemoeid. Je kunt het maar één keer
goed doen.
Tenslotte
Deze dagen rond 31 oktober en 1 november manifesteren zich twee tegengestelde thema’s: In
de wereld wordt er veel gesproken over en gedaan aan Halloween, in de kerken en christelijke
gezinnen wordt herdacht dat eeuwen geleden de Reformatie plaatsvond. Het mag duidelijk zijn
dat we ons keren tegen het eerste en spreken en zingen van het tweede. In onze optiek is
Halloween niet zo onschuldig als men doet voorkomen. Het is van oorsprong een heidens,
Keltisch feest dat is verworden, zo lijkt het, tot een openlijk eerbetoon aan de donkere, duivelse
macht. Op school getuigen we van juist van het Licht, dat is de Heere Jezus. Hij alleen kan
mensen echt gelukkig maken.
Met vriendelijke groeten,
R.D.L. Remmers, directeur

Goed Gedrag in de praktijk
Ook in groep 8b zijn we vanaf de zomervakantie al bezig met goed gedrag. In de eerste periode
hebben we met elkaar nagedacht over wat belangrijk is voor een goede sfeer in de klas. Daar
zijn een aantal duidelijke regels en verwachtingen uitgekomen. Deze klassenafspraken hangen
duidelijk zichtbaar in de klas. Alle leerlingen hebben hun namen op dit vel geschreven.
Daarnaast hebben we gekeken naar wat er nodig is om een positieve werksfeer met elkaar te
creëren. Die afspraken zijn ook op het blad terug te vinden. En natuurlijk gaat dit heel vaak
goed! Er is een goede sfeer in de klas en dat mag ook beloond worden. Wanneer we aan het
aantal muntjes voor een beloning zitten, dan wordt er vaak gekozen voor voetballen bij Op
Moer. Soms worden de beloningen opgespaard om wat langer te kunnen voetballen. In de klas
gebruiken we ook de ‘beloningendoos’. Hier mag een persoonlijke beloning worden uitgekozen.
Vaak kiezen de leerlingen voor een snoepje uit de pot voorin de klas, maar ook wel voor het
spelen van een Smartgame of het lezen van een Donald Duck als klaartaak. Door al deze
duidelijke verwachtingen en goede afspraken is er in de groep een goede (werk)sfeer!
Hartelijke groet uit groep 8B
Advertenties
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