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Agenda: 
 

3 februari:  Postduif 10 

10 februari:  Muzieklessen MEC onderbouw 

11 februari:  Gebedsgroep (groep 1/2B) 

16 februari:  Leerlingen krijgen 1e rapport mee naar huis 

17 februari:  Muzieklessen MEC bovenbouw 

17 februari:  Rapportgesprekken (middag) 

18 februari:  Studiedag team, alle kinderen zijn vrij  

21 t/m 25 februari: voorjaarsvakantie 
 

Van de directie 
Inmiddels is de tweede week na de kerstvakantie alweer een feit als deze Postduif uitkomt. Het 

was even spannend of we ook inderdaad ‘live’ konden starten met het onderwijs, maar gelukkig 

was er goed nieuws in de laatste persconferentie voor het onderwijs! Toch is het nodig voor allen 

die betrokken zijn op/bij de school om alert te blijven rondom het naleven van de corona -regels. 

Nogmaals wil ik iedereen hierin een groot compliment geven over de wijze waarop hier naar wordt 

gehandeld en er respect is voor ieders mening en houding.  Laten we dit volhouden met elkaar! 

 

Dinsdag 11 januari hebben we ook een aantal nieuwe leerlingen (en ouders) 

in onze nieuwe kleutergroep mogen verwelkomen. Spannend maar ook leuk! 

Juf Marlous Hülsmann heeft inmiddels 11 leerlingen in de groep. De komende 

periode zal dit aantal oplopen naar een 20-tal leerlingen. Mocht u denken, 

bij het lezen van dit bericht: ‘ik weet nog wel iemand in mijn directe 

omgeving die een kind heeft dat binnenkort 4 jaar wordt en nog niet is 

aangemeld?’, schroom dan niet om onze school onder de aandacht te 

brengen. Op 11 maart organiseren we een Peuterochtend! Nader informatie 

volgt, maar zet de datum maar alvast in de agenda! Dit geldt natuurlijk ook 

voor (bestaande) ouders, die hun (volgende) kind (uit het gezin) al hebben 

opgegeven! 

 

Komende periode zullen we bij de leerlingen uit groep 3 t/m 8 weer 

de methode onafhankelijke toetsen afnemen. Deze staan in de 

volksmond ook wel beter bekend als de CITO’s.   De resultaten van 

deze toetsen geven leerkrachten input voor de wijze waarop zij de 

komende periode het onderwijsaanbod zo goed mogelijk kunnen 

inrichten en dit weer optimaal laten aansluiten bij de volgende stap 

in de ontwikkeling van de leerlingen. De bespreking van deze 

resultaten zijn normaal gesproken een onderdeel van het 

rapportgesprek. De huidige omstandigheden (afwezigheid van 

leerlingen i.v.m. coronaregels) brengen op dit moment met zich 

mee, dat we (mogelijk) niet op tijd alle toetsen in de geplande 

periode, onder de juiste voorwaarden, kunnen afnemen. Dergelijke 

afname heeft enkel zin als aan de juiste voorwaarden wordt 

voldaan, vandaar dat we als school (met richtlijnen vanuit ons 

Bestuur) hier verstandig en zorgvuldig in zullen handelen.  



   

 

   

 

Lichtjestocht: 

Vrijdag 10 januari hebben alle leerlingen toch nog deelgenomen aan de Lichtjestocht . De 

leerlingen uit groep 7 en 8 hadden, onder leiding van studenten van hogeschool ArtEZ, een aantal 

scenes ingestudeerd waarin het Kerstverhaal werd uitgespeeld. Via onderstaande foto-impressie 

proberen we in deze Postduif ook een beetje de sfeer weer te geven van hetgeen de leerlingen 

hebben beleefd.  

  

  

  

  



   

 

   

 

Trefwoord 

 
GROEIEN (week 4) 

Inhoud: Over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en dromen, over groeien als mens. Over wat 

groei doet met mens en wereld, over grenzen aan de groei. 
 

Bijbelverhalen onderbouw:  

Week 4: Jezus geneest een man die niet kan praten (Matteüs 9, 32-34); Een kind in het midden (Lucas 9, 

46-48). 
 

Bijbelverhalen middenbouw:  

Week 4: Mensen of regels? (Marcus 3, 1 – 6); Een visser vertelt (Lucas 5, 1–11). 
 

Bijbelverhalen bovenbouw:  

Week 4: Iets goeds doen op de rustdag (Marcus 3, 1 – 6); Hoe het is begonnen (Lucas 5, 1–11) 
 

BEWONDEREN (week 5 t/m 7) 

Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over wat bewondering van 

mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare. 
 

Bijbelverhalen onderbouw:  

Week 5: Jezus loopt over het water (Matteüs 14, 22-33); Veel te veel (Marcus 6, 30-44). 

Week 6: De commandant bewondert Jezus (Matteüs 8, 5-13); Geeft Joël alles weg? (Matteüs 19, 16-22). 

Week 7: Een mosterdzaadje (Matteüs 13, 31-32); Jezus keert alles om (Matteüs 5, 38-41). 
 

Bijbelverhalen middenbouw:  

Week 5: De storm op het meer (Lucas 8, 19-25); Genoeg voor iedereen (Matteüs 14, 13-21). 

Week 6: Joas de Rijke (Lucas 18, 18-25); Een goed mens (Lucas 7, 1-10). 

Week 7: Gewoon (Matteüs 5, 38-41); Het mosterdzaadje (Lucas 13, 18-19). 
 

Bijbelverhalen bovenbouw:  

Week 5: Lopen over water (Marcus 6: 45-56); Vijf broden en twee vissen (Matteüs 14, 13-21). 

Week 6: Veel te moeilijk (Lucas 18, 18-25); Zorgen om de slaaf van een Romeinse officier (Lucas 7, 1-10). 

Week 7: Ene wang, andere wang (Matteüs 5, 38-41); Een verhaal dat niet kan (Lucas 13, 18-19). 
 

Wij feliciteren alle jarigen in de maand februari: 
 

2 
Tiemo van den Hoek 

(2010) 
8 16 Kaj de Graaf (2012) 5 

4 Kayden Boston (2013) 5 19 Sef Bredewold (2017) 1/2 A 

6 Dorenzo Tijssen (2017) 1/2 A 21 Nica Koning (2010) 7 

8 Noah Klein (2012) 6 22 Maud Woning (2010) 8 

9 Christine Uitslag (2016) 1/2 A 23 Jozua Fledderus (2011) 7 

11 Tirza Bijsterbosch (2013) 5/6 23 Lot Jongsma (2011) 6 

13 Dewi Brands (2013) 5/6 26 Elise de Graaf (2010) 8 

14 Kenji van der Vegt (2016) 1/2 A 26 Suze Kuipers (2014) 4 

15 Elin Kamsma (2017) 1/2 A 29 Lucas Kamp (2012) 6 

16 Hugo Brink (2017) 1/2 A         

 

Teamleden: 

7 februari: Marlous Hülsmann 

7 februari: Feikje Zijlstra 


