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Nieuwsbrief  Nr.3. 

Schooljaar 2020-2021. 

 

Vrijdag 18.09.2020. 

God, als wij uw Naam uitspreken zeggen wij: 
vrede, 
vriendschap, 
liefde, 
goedheid, 
verzoening, 
al die dingen waar we zo naar verlangen, 
waar we soms zomaar van genieten 
als het er is in ons leven. 
En waar we meestal naar uitkijken, 
omdat het ver te zoeken is. 
 
God, zeggen wij uw Naam, dan zeggen wij: 
Gelukkig, iemand die om ons geeft met hart en ziel.  
 
Uit: God is. 52 Bijbelse beelden van God. 
Kees Visser. 
Uitgave: Kok. 

1. Algemene mededelingen. 
 
Inloopavonden en kennismakingsgesprekken. 
 
Op maandag 14 en dinsdag 15 september stonden in onze jaarplanning de inloopavonden 
gepland. Vanwege de geldende coronamaatregelen konden deze avonden helaas niet 
doorgaan. Op dinsdag 6 en woensdag 7 oktober staan de kennismakingsgesprekken in de 
agenda. Dit zijn de zgn. LOL gesprekken. Gesprekken tussen leerkracht, ouders en 
leerlingen. Deze gesprekken kun wel doorgaan. Ouders komen op afspraak en in de lokalen 
kunnen we voldoen aan de 1,5 meter regel. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u behoefte 
heeft aan de algemene informatie die u op de inloopavonden zou krijgen van ons. Daarom 
ontvangt u een week voor de kennismakingsgesprekken een samenvatting van die 
informatie. Mocht u daarover nog vragen hebben, stelt u die dan op het 
kennismakingsgesprek aan de stamgroepleider van uw kind. 
Op vrijdagmiddag 2 oktober zetten we Schoudercom open en kunt u zich inschrijven voor 
de kennismakingsgesprekken.  
Tijden:  
06.10.: 15.30 uur tot 18.30 uur. 
07.10.: 13.30 uur tot 17.00 uur. 
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Wij vinden het fijn wanneer uw kind aanwezig is bij het gesprek. Als ouder neemt u 
daarover een beslissing.  
 
Om alles goed te laten verlopen verzoeken wij u om 5 minuten voor uw gesprek plaats te 
nemen bij het lokaal van uw kind. De stamgroepleider laat het gezin voor u uit en neemt 
u aansluitend mee de klas is. Wilt u na het gesprek de school z.s.m. verlaten?  
Bij het lokaal leggen we methodische materialen neer. Voor ouders van groep 3 is dat in 
elk geval onze nieuwe methode aanvan  
 
Voorlopig schooladvies groep 8 en Citouitslagen.  
 
Vanwege de coronamaatregelen worden de Eindtoetsen (Cito E-toetsen) van afgelopen juni 
in deze eerste periode van het schooljaar afgenomen. Voor de leerlingen van groep 8 
verzorgen wij een voorlopig advies voor een vorm van voortgezet onderwijs. Dat had u al 
aan het einde van het afgelopen jaar moeten krijgen. Toen hadden we nog geen gegevens 
voor dat advies. U ontvangt het voorlopige schooladvies voorafgaand aan de 
kennismakingsgesprekken met de stamgroepleiders. Alle ouders en kinderen krijgen ook 
het overzicht met resultaten te zien van de afgenomen Citotoetsen van deze week. 
 
Noodnummers. 
 
U heeft de mogelijkheid om in het ouderportaal van onze leerling administratie gegevens 
te wijzigen. Het gaat dan naast adres en postcode ook om de zgn. noodnummers. Dit zijn 
nummers die we uitsluitend gebruiken in geval van nood. Uiteraard bellen we eerst de 
ouder(s) via de bij ons bekende 06 nummers. Sommige ouders vullen hun 06 nummer ook 
nog in bij de noodnummers. Omdat we die nummers al weten is het fijn wanneer u daar 
een ander nummer invult, bijvoorbeeld van opa en oma, een tante, een buurvouw enz. 
enz. 
 
Kinderboekenweek en Tweedehands boekenmarkt. 
 
Op woensdag 30 En 
toen Geschiedenis staat deze keer centraal. Natuurlijk starten we deze activiteit met een 
gezamenlijke opening. Daarnaast krijgen alle stamgroepen een bedrag waarvoor een 
nieuw (voor)leesboek kan worden aangeschaft voor de stamgroep. 
Tijdens de Kinderboekenweek zouden we op woensdag 30 oktober de tweedehands 
boekenmarkt organiseren op beide locaties. Vanwege de huidige situatie en de regels 
rondom corona hebben we besloten deze activiteit niet door te laten gaan. 
 

 
 
_______________________________________________________________ 
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2. Mededelingen locatie Sparrenlaan. 
 
Reparatie riolering. 
 
Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat er deze week flink is gegraven op de Sparrenlaan. De 
rioleringsbuis tussen de straatkolk en het schoolgebouw was al enkele keren volledig 
verstopt met vooral boomwortels. Daarom moest een deel van het plein open en is er een 
nieuwe buis geplaatst. Normaal gesproken is deze ingreep onderdeel van een totale 
renovatie. Nu de renovatie is uitgesteld met vijf jaar moest deze ingreep apart worden 
uitgevoerd Maar ja, zonder toiletten kunnen we niet. 
 
Mooie bijvangst was dat kinderen deze week hebben kunnen meekijken hoe de 
werkzaamheden werden uitgevoerd en wat er allemaal aan leidingen onder het plein 
verborgen is. 
 
________________________________________________________________ 
 
Kalender september-oktober 2020. 
 
 
25.09: Studiedag team de Kring. Alle leerlingen vrij. 
05.10: Stichtingsdag alle scholen van de Oorsprong. Alle leerlingen vrij. 
06.10 & 07.10: Kennismakingsgesprekken Akkerweg en Sparrenlaan. 
30.10: Opening Kinderboekenweek op de Akkerweg en Sparrenlaan. 
 

 

 
 


