
Nieuwsbrief 

 Maart / april 2020 
 
Agenda: 
18 maart: Watersponsorloop (info volgt) 
8 april: Voorjaarsmarkt 
9 april: Studiedag 
14 april: Ouderavond 
 
KOM rooster: 
 
Week 10: 2-6 maart 2020 
Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit,  
Matteüs 10:1 – 11:1 
De zaaier, Matteüs 13:1-9 
Het koninkrijk van de hemel,  
Matteüs 13:44-52 
 
Week 11: 9-13 maart 2020 
Vijf broden en twee vissen,  
Matteüs 14:13-21 
Jezus loopt over het water,  
Matteüs 14:22-33 
Petrus weet wie Jezus is,  
Matteüs 16:13-20 
 
Week 12: 16-20 maart 2020 
Petrus begrijpt het niet,  
Matt 16:21-28 
De verheerlijking op de berg,  
Matt17:1-13 
De vis met de munt,  
Matteüs 17:24-27 
 
Week 13: 23-27 maart 2020 
Vergeven, Matteüs 18:21-35 
Jezus volgen, Matteüs 19:16-30 
De intocht in Jeruzalem,  
Matt 21:1-11 
 
Week 14: 30 maart – 3 april 2020 
De paasmaaltijd, Matteüs 26:17-29 
Jezus wordt gevangen genomen,  
Matteüs 26:30-68 
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent,  
Matteüs 26:69-75 
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Zeven dingen die elke ouder in het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs moet weten  
 

Een goed voorbeeld zijn! 
Als de school de oefenplek van de samenleving is, is het 
voorbeeld van volwassenen enorm belangrijk. Je kind 
leert over het algemeen meer van het goede voorbeeld 
dan van regels. Dat vraagt van leraren om zich bewust te 
zijn van hun gedrag en afspraken na te komen. Komen 
ze zelf op tijd in de les?  
Maar het vraagt ook iets van ouders: 
Komen zij hun afspraken na? Blijven ze van hun mobiele 
telefoon af tijdens het autorijden? Het is een 
verantwoordelijkheid van school en ouders samen om 
van onze kinderen goede burgers te maken. 
 

Een aantal tips 
• Een goed voorbeeld zijn houdt ook in dat je goed 
reageert op anderen als zij jou aanspreken op je gedrag. 
En dat jij anderen aanspreekt wanneer dat nodig is. Van 
jouw goede voorbeeld leert jouw kind hoe je met elkaar 
samenleeft. 
• Ga zorgvuldig met verlof om. Het is misschien 
aantrekkelijk voor je portemonnee om een dag eerder op 
skivakantie te gaan, omdat een boete voor 
ongeoorloofde afwezigheid voordeliger is dan een dag 
later op vakantie gaan. Maar je kind leert op dat moment: 
voor geld en genot mag je regels overtreden. En in de 
klas zijn er scheve gezichten, vooral naar jouw kind. 
Natuurlijk zijn er uitzonderingen en mag je soms extra 
verlof aanvragen. Maar daar zijn heldere regels voor; de 
school kan je dan officieel toestemming geven. 
• Besef dat je als ouder hoe dan ook een voorbeeld bent 
voor je kind en andermans kinderen. Af en toe geef je 
bewust het goede voorbeeld. Maar je bent eigenlijk altijd 
een voorbeeld. 
        
       
Ziekmeldingen graag telefonisch 
 
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet 
naar school kan komen, dan horen we dit graag 
telefonisch. Dan weten we wat er aan de hand is. 
Meestal doet u dit ook maar heel soms krijgen we een 
mail via ons algemene e-mailadres binnen. Maar dit 
mailadres is daar niet voor bedoeld. Deze wordt niet 
iedere ochtend voor 9.00 uur gelezen. Daarom graag 
een telefoontje naar school.    
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Ouderavond 14 april a.s. over 
seksuele ontwikkeling en social 
media 
 
Op 14 april a.s. is er een 
ouderavond waarin twee thema’s 
aan de orde komen. Het eerste 
deel van de avond gaat over de 
seksuele ontwikkeling van 
kinderen. Hoe verloopt dit en hoe 
gaan we hiermee om? Het tweede 
deel van de avond gaat over het 
gebruik van sociale media. Wat 
zijn de kansen en bedreigingen? 
Hoe zorgen we ervoor dat 
kinderen er goed mee omgaan? 
De avond wordt begeleid door 
Fabriek69. www.fabriek69.nl Zij 
zijn gespecialiseerd in onze 
doelgroep en houden met grote 
regelmaat ouderavonden hierover. 
Binnenkort meer informatie en dan 
hoort u ook hoe u zich op kunt 
geven voor deze avond. 

Professionele cultuur 
 
Op onze laatste studiedag zijn we met het team weer 
aan de slag gegaan met het thema Professionele 
Cultuur. Wanneer wij allemaal goed samenwerken dan 
kunnen we de beste kwaliteit leveren aan onze 
leerlingen. Daar hoort een cultuur bij waarin we leren van 
elkaar, naar elkaar luisteren, begrenzen en waar we 
elkaar ook op een prettige manier bevragen of 
aanspreken als er iets niet goed gaat. En dan gaat het 
om gedrag van onze medewerkers maar ook van onze 
leerlingen en van de ouders en andere betrokkenen. 
Samen geven we vorm aan onze samenwerking. 
 
Voor ons is een professionele cultuur een cultuur waarin: 
1. het gedrag bijdraagt aan de doelen van de 
organisatie; 
2. het gedrag leidt tot toename van het welbevinden van 
jezelf; 
3. het gedrag leidt tot toename van het welbevinden van 
de ander. 
Soms vindt gedrag plaats dat niet hieraan voldoet en dan 
komt criterium 4 in beeld: 
4. Alle gedrag dat strijdig is met één of beide criteria 
wordt (op vriendelijke, duidelijke wijze) effectief 
begrensd. 
 
Een mooi thema waarbij we zien dat er al heel veel goed 
gaat en tegelijkertijd we ook zien dat er nog wel wat te 
leren valt. 
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Zwangerschapsverlof 
 
Inmiddels is juf Bertine (SOTP en 
SO1) met zwangerschapsverlof 
gegaan. En binnenkort zal juf 
Lisette (SO4 en VSO) ook met 
zwangerschapsverlof gaan. Tot de 
zomervakantie zijn Emilie Bertin 
en Ria Horenga de vervangers. 
We wensen juf Bertine en juf 
Lisette alle goeds toe voor de 
komende tijd en we hopen dat 
alles goed zal gaan en dat ze een 
goede kraamtijd hebben straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSO TP 1  
 
In de afgelopen periode hebben 
we prachtige kunstwerken 
gemaakt. We hebben ons laten 
inspireren door Picasso. 
We zijn ook lekker sportief 
geweest. De atletiek clinic tijdens 
de gymlessen waren super leuk! 
Hordenloop, springen…  
En tijdens de gymles fietscrossen 
en longboarden  
Met veel enthousiasme hebben 
we een “ Valentijn bloem” 
gemaakt. Iedereen wist ook direct 
voor wie de bloem moest worden.  
Tot de volgende keer. 
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Spreekbeurt Danny Brontsema uit 
VSO 4 
 
Ik heb mijn spreekbeurt gedaan 
over Usquert. Het heette vroeger 
Visquert. Vroeger lag Usquert aan 
zee en woonden er veel vissers. 
Op het wapen staan 2 visjes. En 
ook vooral garnalenvissers. Het is 
een heel gezellig dorpje. Het ging 
over de wierden. Dat zijn 
kunstmatige heuvels. Als het dan 
vloed en eb was komen er dingen 
onder water te staan. Usquert was 
dan het dorpje dat niet onder 
water stond. De molen in Usquert 
bestaat al 200 jaar. Eerst stond er 
een andere molen. Na een brand 
werd hij in 1891 herbouwd. In het 
begin van 1900 woonden er veel 
rijke mensen. Toen ze later samen 
gingen werken met de gemeente 
Eemsmond, werd Usquert een 
beetje arm. Toen moest het 
gemeentehuis dicht. Ik woon mijn 
leven lang al in Usquert en denk 
dat ik er altijd blijf wonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunstweken Projectgroep Tekenen/schilderen  
door Marit uit VSO 3 
 
We hebben op vrijdag meegedaan met het Kunstproject. 
We kregen les over Picasso. Hij maakte gekke dingen. 
Hij tekende mensen van voren en van zij en dan door 
elkaar. Dat hebben wij 
ook gedaan. We hebben 
met grijze potloden en 
met oliepastelkrijt elkaar 
getekend. De 
achtergrond hebben we 
met ecoline gedaan. Je 
kan een beker of 
schriften kopen met je 
eigen kunstwerk erop.  
Ik vond het niet moeilijk want het was de eerste keer. 
Ik vind die van mij wel mooi geworden. 
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Schilderij van Lisa van der Veen 
uit VSO 3 
 
Ik maak een heel groot schilderij 
van De Wingerd. Het is best 
moeilijk. Door de weerspiegeling 
van het water. En om de goede 
kleuren te mengen. Ik vin hem zelf 
wel heel mooi worden. Ik had echt 
niet gedacht dat ik dit kan. Het is 
echt heel groot. Het komt over een 
tijdje op school te hangen dan 
kunt u het bekijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Run with Fun Eemsdelta” 
 
Stichting Run with Fun Eemsdelta 
organiseert op zaterdag 16 mei 
2020 voor de eerste keer de “Run 
with Fun Eemsdelta”. Deze Run is 
een gratis alternatieve ‘loop’ voor 
mensen met een beperking. 
U kunt de run lopen, maar het is 
zeker ook voor mensen met en 
hulpmiddel: scootmobiel, 
aangepaste fiets, (elektrische) 
rolstoel, rollator enz. 
Wij nodigen iedereen uit, jong en 
oud (met eventuele begeleider) 
om deel te nemen. 
 
Er zijn twee routes, een van 4 mijl 
door Appingedam en Delfzijl en 
een van 2 mijl, alleen door Delfzijl. 
Onderweg zijn voldoende 
(invalide)toiletten beschikbaar. 
 
De run zelf vindt plaats tussen 
11.00 en 15.00 uur. Het startschot 
is om 11.00 uur voor het 
snelverkeer en om 11.20 uur 
kunnen de wandelaars beginnen. 
Aan het einde krijgt u een medaille 
voor deelname! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je mee wilt doen geef dit dan door aan je leerkracht. 
 
 Han te Winkel 
 


