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Bijbelrooster
Week 04* 20/01-24-01
Ga je met mij mee?
Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld. Maar Jezus gaat de
weg die God hem wijst. Na de beproeving roept Jezus een paar vissers, zij worden zijn eerste
volgelingen.
Lied van de week: U bent die u bent- Opwekking Kids
Week 05* 27/01-31/01
Wat niemand ziet.
Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om Jezus heen. Maar wat niemand ziet, ziet
Jezus wel. Deze mensen staan bij God vooraan.
Lied van de week: God van licht- Opwekking Kids

Jarigen.
21 januari
22 januari
23 januari
25 januari
28 januari

Lana Schrooten
Iris Asbroek
Stan Sanderman
Mileine Nijsink
Lieske Langenhof

groep 2
groep 7
groep 1
groep 3
groep 6

Allemaal een hele fijne verjaardag!
Nieuwe leerlingen
In de vissengroep zijn er weer een aantal kinderen bij gekomen. Nl : Levijn Asbroek, Izzy Meenks,
Joep Vlutters, Hugo Frazer en Laurens Peddemors.
In groep 4 is er ook een nieuwe leerling: Feline Asbroek.
Allemaal een hele fijne tijd bij ons op school!!
Geboorte
De familie Venus heeft een zoon gekregen: Nathan. Sam uit groep 2 dus een broertje. Van harte
gefeliciteerd!
Schoonmaakavond
Op maandagavond 20 januari is er de schoonmaakavond. . Deze keer zijn de ouders aan de beurt met
de achternamen M t/m Z. We verwachten de ouders om 18.30 uur. De volgende materialen zijn
welkom: stofzuiger, waterkoker, emmer, zeem, ragebol, schuursponsjes etc. Dit is omdat de school
hiervan niet voldoende in haar bezit heeft voor iedereen.
Mocht u verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen met een ouder uit de groep A t/m L ?
Wij rekenen op een goede opkomst zodat de kinderen weer les kunnen hebben in een schone, frisse
school.

Roerigheden
Onderwijs onder water

Hierboven ziet u het logo wat gebruikt wordt bij de landelijke stakingsactie. Deze staking is gericht op
de landelijke politiek. Daarbij is de vraag om structureel meer geld.
Maar waarom??
Er zijn grote lerarentekorten. Ook bij ons op school kost het steeds meer moeite om mensen te
vinden die bijvoorbeeld in kunnen vallen bij ziekte, verlofaanvragen, etc. Nog heel recent roep ik bij u
in herinnering de vervanging van juf Anne Marie. Dat was pas op het laatst geregeld. Daarnaast staan
er nog diverse verlofaanvragen ‘open’ waar tot nu toe geen vervanging voor is… En dan denk ik maar
niet aan ziekmeldingen….
Structureel meer geld voor salaris en minder werkdruk zijn belangrijk om de sector onderwijs
aantrekkelijk te houden. Dat geld is nú nodig voor het ontwikkelen, voorbereiden en geven van
lessen, meer autonomie en zeggenschap, minder werkdruk en een hoger salaris. Ook de willen de
bonden de salariskloof tussen po en vo dichten. Het is belangrijk dat de politiek de urgentie inziet en
nu investeert in onderwijs.
Wat gaan we doen op de stakingsdagen?
Op donderdag 30 januari is het team aanwezig op school om vooral bezig te zijn met de
werkzaamheden die vaak blijven liggen. Te denken valt aan het bijwerken van leerlinggegevens,
groepsplannen; lesvoorbereiding; leerkracht-gebonden taken; etc.
De invulling van vrijdag 31 januari is nog onderwerp van gesprek binnen het team.
Zoals geschreven in de brief aan u op 20 december j.l. is er de mogelijkheid voor opvang via BSO
Kidsenter.
Agenda
20 januari
20 januari
21 januari
30 januari
31 januari

Schoonmaakavond M t/m Z
oud papier
oud papier
landelijke stakingsdag
landelijke stakingsdag

