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In deze laatste maand van het jaar blikken we niet alleen terug, maar kijken we ook
vooruit. Het is de tijd van Advent: een tijd om te bidden, de komst van Jezus te verwachten en uit te zien naar Zijn wederkomst. Het is mooi om met de kinderen hierbij
stil te staan en er met elkaar over te spreken. Kerst vieren we dit jaar in de klassen.
Met Pasen staat er een viering in de kerk op het programma.
Als de behoefte van de mensen informatie was, zou de Heere God een onderwijzer hebben gestuurd. Als de grootste behoefte technologie was, dan zou de Heere God ons een
wetenschapper hebben gezonden. Was de grootste behoefte geld, dan zou de Heere
God een econoom hebben gestuurd. Omdat onze grootste behoefte vergeving is, zond
de Heere God ons de Verlosser.

06-12-2018
Agenda
06-12

Vrije dag groep 1 t/m 4

07-12

Vrije dag groep 1 t/m 4

10-12

Spreekuur GGD op school

12-12

Gebedskring

20-12

Continurooster

21-12

Start kerstvakantie

09-01

Hoofdluiscontrole

16-01

Gebedskring

17-01

Afsluiting acties MAF

voor alle data geldt: Deo Volente

Uitkomst tevredenheidspeiling
We doen er als school alles aan om ons onderwijs en het schoolklimaat te verbeteren.
In oktober is een oudervragenlijst uitgezet. Deze vragenlijst is ingevuld door 64 % van
de ouders op onze school. Ook de medewerkers hebben een vragenlijst ingevuld. Als
we de uitkomsten naast elkaar leggen, valt een aantal zaken op. Zo gaven zowel ouders als medewerkers bijvoorbeeld aan dat er meer aandacht besteed kan worden aan
culturele vorming (expressieve vakken, muziek etc.), andere culturen en geestelijke
stromingen. Dit punt nemen we mee in het nieuwe schoolplan.
Wat met name opvalt is dat zowel de medewerkers als ouders zien dat er de afgelopen vier jaar veel ten positieve is verbeterd. De school wordt ervaren als een veilige en
plezierige omgeving voor zowel leerlingen, ouders als medewerkers. Vier jaar geleden
werd door de ouders het cijfer 6,8 gegeven. Nu geeft u onze school gemiddeld een
8,4. We zijn hier als school erg blij mee. De komende jaren hopen we verder te bouwen aan goed onderwijs en een fijne leeromgeving voor de kinderen, waarbinnen een
ieder zich mag ontwikkelen met zijn/ haar talenten.
Acties MAF
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat elke groep druk
bezig is met een eigen actie voor MAF. Wat gaaf om te
zien hoe alle groepen zich inzetten voor het zendingswerk van Paul & Nelleke Markus (klik voor meer informatie). Op 17 januari ronden we (per bouw) de acties af en maken we de opbrengst
bekend. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Een uitnodiging met meer
informatie volgt via Parro. Blijft u ook denken aan het zendingsgeld dat we elke maandagmorgen inzamelen?

Fietsen op de stoep
Enkele buurtbewoners hebben aangegeven zich eraan te storen dat er kinderen voor de school op de stoep fietsen. In de klassen is dit onlangs met de
kinderen besproken. We leggen dit signaal ook graag bij u neer. Wellicht kunt
u er ook op toezien? Wanneer er geen
verandering optreedt, voelen buurtbewoners zich genoodzaakt de politie in
te schakelen.
Op tijd komen
Regelmatig zien we kinderen te laat in
de klas komen. We noteren dit in ons
leerlingvolgsysteem. Wilt u proberen
erop toe te zien dat uw kind op tijd op
school komt?
Ook herinneren we u graag aan de afspraak dat ouders hun kind in groep 1
en 2 de klas in mogen brengen. Van
oudere kinderen wordt verwacht dat ze
zelf naar de klas gaan.
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Op de SvdO werken we in verschillende stuurteams en professionele leergemeenschappen. Zo is er bijvoorbeeld een stuurteam voor rekenen, taal, lezen, maar ook voor talentbegeleiding, sociaal emotioneel leren, wereldoriëntatie en ICT. In de nieuwsbrieven
willen we dit schooljaar regelmatig stuurteams aan het woord laten. Op die manier
krijgt u als ouder(s), verzorger(s) een indruk van wat er in en om de school gebeurt en
welke ontwikkelingen er zijn.
Stuurteam technisch lezen
Dit schooljaar nemen we ons leesonderwijs onder de loep. Gebleken is dat in de leerresultaten van de middenbouw een stagnering te zien was. We gaan onderzoeken wat de
oorzaak hiervan is. Ook hebben we ontdekt dat er grote verschillen zijn in de tijd die
we inplannen voor lezen. Hier gaan we een goede opbouw in aanbrengen en activiteiten inplannen die de leesmotivatie bij de kinderen kunnen verhogen. Dit doen we onder begeleiding van een onderwijsspecialist op het gebied van taal en lezen. In januari
hopen we met het team naar de NOT te gaan. We gaan op zoek naar een goede methode voor technisch lezen. Te zijner tijd hopen we u daar verder over te berichten
Aanmelden nieuwe leerlingen
Aan alle ouders van kinderen die geboren zijn in 2016 en bij ons op de instroomlijst
staan, is een inschrijfformulier meegegeven. Heeft u die niet ontvangen en is uw kind
voor 2017 geboren? Of weet u een nieuwe ouder voor onze school die graag een inschrijfformulier wil ontvangen, stuur dan een mailtje naar onze administratie
(administratie@svdohoevelaken.nl). De kinderen die inmiddels door de ouders zijn
aangemeld hebben destijds een bevestiging van inschrijving gekregen. Mocht u daarover twijfelen dan kunt u ook contact opnemen met de administratie.
Open morgen
Op woensdag 30 januari is de gebruikelijke open morgen voor nieuwe gezinnen. Kent u
mensen die een school zoeken voor hun kind(eren)? Dan kunt u ze op deze open morgen attenderen. Kunnen zij niet op deze dag dan is het altijd mogelijk om op een ander
moment langs te komen. Zij kunnen dan contact opnemen met Jeanette om een afspraak te maken. E-mailadres directie@svdohoevelaken.nl of telefonisch tel. 0332535745. Uitnodigingen voor de open morgen worden verspreid via Facebook en Parro. Schroom niet deze uitnodiging door te zetten naar eventueel geïnteresseerden in
onze school!

Welkom op school!
Na de kerstvakantie start Joyce in
groep 1. We wensen Joyce een hele
fijne tijd toe op school.
Geboortebericht
Bij de familie Gerritsen is een zoon
geboren. Van harte gefeliciteerd, Veel
geluk en zegen toegewenst!
Gezocht: Luizenpluizer
In de vorige nieuwsbrief stond een
oproep voor Luizenmoeder. Tot nu
toe heeft niemand zich aangemeld.
Mocht u zich toch willen opgeven dan
kunt u mailen naar saskia@svdohoevelaken.nl
Gevonden voorwerpen
Graag attenderen we u nogmaals op
de gevonden voorwerpen. Tijdens de
rapportgesprekken in februari zullen
de gevonden voorwerpen uitgestald
worden. Na de gesprekken worden de
overgebleven spullen gedoneerd. De
gevonden voorwerpen staan in de
hoek van het computerlokaal.
Winterschool techniek
Voor ouders en kinderen met interesse in techniek biedt de bibliotheek in
de kerstvakantie een gratis winterschool. Klik HIER voor meer informatie.
volgende nieuwsflits: D.V. 09-01-19

Hoog bezoek
Gisteren zijn we vereerd door het bezoek van Sinterklaas en zijn pieten. Na enige paniek (pieten met hoofdluis kunnen immers niet zomaar de school binnen) hebben de
kinderen een gezellige dag beleefd met het gezelschap uit Spanje. We danken Sinterklaas, zijn pieten én de ouderraad hartelijk voor hun medewerking. Ook alle kinderen
en ouders voor de prachtige surprises, hartelijk dank! Het was een gezellig Sinterklaasfeest.
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