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Als team wensen we u en jullie een gezegend 2019 toe! De
overgang naar een nieuw jaar heeft altijd iets van een nieuw
begin. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Een nieuw jaar is vergelijkbaar met een leeg vel, waarop nog van alles geschreven
kan worden. Die gedachte kan ons blij maken. Maar is het leven minder rooskleurig dan kan een blank vel iets zijn wat ons
beangstigt of opzadelt met een onbestemd gevoel. Het is hoe
dan ook heilzaam om te beseffen dat een nieuw jaar voor God
géén ongevuld vel is. Soms lijkt God, net als de zon, verborgen
voor ons oog. Maar dag aan dag is Hij bij ons, in goede en in
moeilijke tijden. Daar mogen we op vertrouwen.

Agenda
09-01

Hoofdluis controle

16-01

Gebedsgroep

17-01

Afronding acties MAF

23-01

Studiedag—kinderen vrij

21-02 t/m
27-01

Themaweek Kerk, school &
gezin

28-01

MR– vergadering

CITO– toetsen en rapporten
De Cito toetsen worden in de groepen 3 t/m 8 afgenomen in week 4 en 5, van 21 januari t/m 1 februari. Het is fijn als de kinderen uitgerust naar school komen.
Deze toetsen zijn onafhankelijke toetsen. We krijgen door de Cito’s een indruk hoe
onze leerlingen scoren ten opzichte van alle leerlingen in Nederland. Daarnaast gebruiken we de uitslag van de toetsen ook om te kijken of we ons onderwijs verder
kunnen verbeteren.

30-01

Open morgen

07-02

1e rapport mee

14-02

Rapportgesprekken

19-02

Rapportgesprekken

In februari komt het eerste rapport uit. In de week erna staan de rapportgesprekken
gepland. We hopen u te ontmoeten op de rapportgesprekken van D.V. 14 en 19 februari. Net als we bij de startgesprekken hebben gedaan, worden ook deze gesprekken weer ingepland via Parro.

Deuren sluiten na schooltijd
In de maand december hebben we enkele keren onbekende en ongewenste
mensen in onze school gehad. Om deze
reden doen wij de buitendeuren tijdens
en na schooltijd dicht. Misschien niet
heel gastvrij, maar helaas wel nodig.
We hopen op uw begrip.

Acties MAF
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat elke groep druk bezig
is geweest 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?
Studiedag 23 januari
Op woensdag 23 januari zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag. Op deze dag zullen
we als team de NOT bezoeken. De NOT is een zgn. onderwijsbeurs waar alle nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van onderwijs tentoon worden gesteld. Het team van de
SvdO gaat gericht kijken naar goede methodes / materialen op het gebied van technisch en begrijpend lezen. Overige zaken waar we ons over laten informeren zijn: de
eindtoets van groep 8, leerrijke hoeken in de klas, ontwikkelingen m.b.t. digitale middelen en materialen voor de meer (hoog)begaafde leerlingen.

voor alle data geldt: Deo Volente

Schoonmaakavond
De ouders Morren t/m Satter zijn aan
de beurt om op donderdagavond 24
januari te helpen met het schoonmaken
van de school. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom. U wordt per mail uitgenodigd. Wilt u voor deze avond een emmer, doek en dergelijke meenemen?
Mocht u onverhoopt niet kunnen, vragen we u zelf vervanging te regelen.
Alvast bedankt!
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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 renovatie/ verbouwing
In het schooljaar 2020 / 2021 zal onze school grondig worden gerenoveerd. Achter de
schermen zijn we hier al druk mee bezig. Bij een dergelijke verbouwing / renovatie
komt heel wat kijken. Het belangrijkste voor ons is dat we ons onderwijsconcept vertaald willen zien in het gebouw. Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met een
monumentaal gebouw. De historische kenmerken van het gebouw willen we graag accentueren. Ook willen we voor duurzaamheid gaan en het gebouw zo energieneutraal
mogelijk maken. Dit zijn allemaal ingrediënten die we in het gebouw terug willen laten
komen en dat zorgt voor een mooie uitdaging. We hebben iemand in de arm genomen,
die veel ervaring heeft met dergelijke projecten, om de renovatie zo goed mogelijk te
begeleiden.

Welkom op school!
We verwelkomen enkele nieuwe
leerlingen. In groep 1 is Joyce gestart,
in groep 5 de zusjes Karees en Christine en in groep 8 Leounaids en Kenan.
We wensen jullie allemaal een fijne
en leerzame tijd toe bij ons op school.
Gevonden voorwerpen
Graag attenderen we u nogmaals op
de gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen staan in de hoek van
het computerlokaal.
Na de schoonmaakavond van 24 januari worden de overgebleven spullen
gedoneerd of weggegooid.

Stuurteam sociaal emotionele vorming
Sinds enkele jaren werken wij met Kwink, een methode voor Sociaalemotioneel leren. Elke week geven we lessen die zijn gericht op preventie (bijvoorbeeld over vooroordelen, diversiteit en pesten) en de
kracht van een veilige groep. Op dit moment zijn we aan het bekijken
of we in iedere klas nog een positieve boost kunnen geven in de vorm
van complimenten. Als team hebben wij ook regels afgesproken. Deze zijn verwerkt in posters die in de klassen, gang en toiletten hangen.
Elke twee weken is er extra aandacht voor een regel in de klas. In
april wordt er weer tijd ingeruimd voor onze lessen uit de methode
voor seksuele vorming “Wonderlijk gemaakt”. T.z.t. ontvangt u daar
meer informatie over.
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.
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Protocol hoofdluis
Na elke vakantie worden de kinderen door onze luizenbrigade gecontroleerd. Dit jaar
hebben we een kleine wijziging aangebracht in het protocol. De kinderen waarbij luizen
of neten gezien worden, krijgen een brief mee die ze zelf in hun tas moeten stoppen. In
deze brief zal er uitlegt worden welke stappen u als ouders moet ondernemen om uw
zoon of dochter te behandelen. Voorheen was het zo dat de brief door de leerkracht
werd uitgedeeld. Klik HIER voor meer informatie over hoofdluis.
De kinderen die een brief mee naar huis krijgen, worden binnen 2 weken opnieuw gecontroleerd. Mocht bij de tweede ronde opnieuw luizen of neten gezien worden, dan
wordt er contact opgenomen met de ouders door één van de luizenmoeders. Door deze nauwe samenwerking hopen we dat we als school snel weer luisvrij zijn!
Themaweek: Vertrouw op God, Hij hoort je wel!
Binnenkort start de jaarlijkse themaweek. Het thema voor dit jaar is:
‘Vertrouw op God, Hij hoort je wel!
'.Aan de hand van verschillende
Bijbelgedeelten wordt aan de kinderen verteld hoe wonderlijk God
door het leven van Daniël werkt en
hoe Hij Daniël gebruikt in Zijn plan.
De themaweek start op maandag
21 januari en wordt op zondag 27
januari in de kerk afgesloten. Tijdens de themaweek kunt u thuis
ook meedoen door dagelijks een
stukje van het Bijbelrooster te lezen. De kinderen krijgen binnenkort
een boekje mee waarin elke dag
een Bijbeltekst wordt uitgelegd.
De afsluitende themadienst op is
zondag 27 januari om 10.45 uur in
de Herv. Dorpskerk. Iedereen wordt
hiervoor hartelijk uitgenodigd. Het
is mooi om met elkaar de themaweek in de kerk af te sluiten. Op
deze manier wordt de band ‘school-kerk-gezin’ onderstreept!

Flessenactie groep 8
Groep 8 gaat in mei op kamp naar
Ameland. Voor de kinderen een hele
belevenis. Om de kosten te dekken
hebben we samen met de leerlingen
een plan bedacht hoe we voor ons
kamp kunnen sparen. Zo kwamen we
uit op een flessenactie. Heeft u nog
lege flessen waar statiegeld op zit, en
wilt u deze aan ons doneren? In groep
8 staat een grote container waar we
alle flessen in verzamelen. Uw bijdrage is van harte welkom!
Personeel
Voor de kerstvakantie kwam Saskia
met het mooie bericht dat zij en haar
man een kindje verwachten. We wensen de juf een goede zwangerschap
toe. T.z.t. berichten we u over hoe
het verlof ingevuld zal worden.
21 januari is het verlof van Titia ten
einde. Zij zal dan haar werk in groep 5
op gaan pakken. We willen Marisse
bedanken voor haar inzet voor deze
groep. Gelukkig nemen we geen afscheid van haar omdat ze nog verbonden blijft aan de groepen 7 en 8 en
daarnaast een stukje leerlingbegeleiding oppakt.
Afscheid Bertus van den Berkt
We gaan afscheid nemen van onze
algemeen directeur Bertus van den
Berkt. Klik HIER voor een bijgevoegde
brief met meer informatie hierover.
We willen Bertus hartelijk bedanken
voor zijn inzet voor De Drieslag en
(daarmee) voor de SvdO.

Na de dienst is er gelegenheid om in Rehoboth de werkstukken van de kinderen te bekijken onder het genot van een hapje en een drankje. We hopen u te ontmoeten.
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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. Mocht de datum van 30 januari niet passen, dan is het altijd mogelijk
om op een ander moment langs te komen. Neem dan even contact op met Jeanette
om een afspraak te maken. Per mail naar directie@svdohoevelaken.nl of telefonisch via 033-2535745. Uitnodigingen voor de open morgen worden verspreid via Facebook en Parro. Schroom niet deze uitnodiging door te zetten naar eventueel geïnteresseerden in onze school!
Tuinonderhoud
Afgelopen zaterdag is ons schoolplein weer bladvrij en onkruidvrij gemaakt. We willen
al de ouders die hieraan hebben meegewerkt hartelijk bedanken voor hun hulp.
Het plein ziet er weer fantastisch uit. Mocht u het ook leuk lijken om ons tuinteam te
komen versterken dan kunt u zich opgeven. Reageren kan naar directie@svdohoevelaken.nl.
N.B.: het tuinonderhoud vindt plaats op de laatste zaterdagmorgen van de zomer– en
kerstvakantie.
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Oproep: Brigadiers gezocht
Voor de dinsdagochtend en woensdagochtend zijn we nog op zoek naar
verkeersbrigadiers.
Wie komt het team versterken?
U kunt zich aanmelden bij Saskia
(saskia@svdohoevelaken.nl)
Broertjes & zusjes
Naast nieuwe leerlingen is het voor
ons belangrijk om alle broertjes en
zusjes die nog geen vier jaar zijn in
beeld te hebben. We kunnen dan
goed inschatten hoeveel groepen er
volgend schooljaar nodig zijn op onze
school. Heeft u een zoon of dochter
die voor 1 augustus 2020 vier jaar
wordt en die nog niet is ingeschreven? Vraag dan even een inschrijfformulier bij Marloes en / of Jeanette.
We zien de inschrijvingen graag zo
spoedig mogelijk tegemoet.

volgende nieuwsflits: D.V. 06-02-2019
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