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In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij wordt door de 
Bijbel omschreven als een zoon van David, een koningskind. Eén van de eerste 
dingen die over deze koning verteld worden is dat hij gered wordt. Jezus is nog een 
klein kind als zijn vader en moeder hem meenemen op de vlucht voor koning 
Herodes. Daarmee is de toon van zijn verhaal gezet. In de persoon van Jezus komt 
God zelf naar de aarde; niet als een sterke, machtige heerser, maar als een 
kwetsbaar mens. Jezus komt om kwetsbare mensen op te zoeken, sterker nog: om 
in hun schoenen te gaan staan. Dat zien we ook als de verhalen verder gaan. We 
horen hoe Jezus beproefd wordt in de woestijn. Maar ook hoe hij zieke mensen 
geneest en hoe hij vertelt over God. God zorgt voor mensen, zo vertelt Jezus. Hij 
zorgt voor de mensen, maar ook voor de vogels in de lucht en de bloemen op het 
veld. Hoe kwetsbaar ze ook zijn; ze mogen vertrouwen op zorg en bescherming.  
 
Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij? Het is een vraag die kinderen 
kunnen stellen – aan volwassenen, aan andere kinderen en aan God. Tegelijk is het 
ook een vraag die aan kinderen zelf gesteld kan worden. Op sommige kinderen 
wordt al vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor mensen in hun omgeving. Je 
mag hopen dat deze kinderen niet vergeten dat ze ook zelf mogen vragen: Zorg jij 
voor mij?  
 
Wij hopen dat de verhalen weer veel inspiratie opleveren! 
 
 
 
Namens het team, 
 
Sanneke Batenburg- de Groot en Machteld Metz 
 



Mededelingen 
 
Studiedag 29 januari 2020 
Tijdens de studiedag van 29 januari hebben we met elkaar nagedacht over een aantal onderwerpen. 
Zo bespraken we met elkaar over executieve functies. Executieve functies horen bij het 
denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te 
sturen. We hebben met elkaar nagedacht hoe we de kennis hierover goed kunnen gebruiken in ons 
onderwijsproces. Juf Anke (van de plusklas) heeft ons hierin meegenomen.  
 
We zijn deze dag ook in gesprek gegaan met de voorzitter van het College van Bestuur, Bert Tuk, 
over de aanstaande staking. Wij gaan als school niet staken. Een aantal van u zal best twijfels 
hebben gehad over het nut van wederom een staking. Er komt een salarisverhoging en voor de 
werkdruk komt extra geld beschikbaar om deze te verlagen. Toch is er besloten dat er wederom 
gestaakt gaat worden door de bonden. Dit gaat met name om het grote lerarentekort dat er is. Door 
het hele land worden tekorten opgelost door studenten voor de klas te zetten of worden er andere, 
creatieve oplossingen bedacht. Door met onze bestuurder in gesprek te gaan lossen wij dit probleem 
zeker niet op. Wel willen we kijken waar we gezamenlijk als stichting kunnen optrekken.  
 
Tot slot hebben we deze dag ook verder gewerkt in de kwaliteitsteams.  
 
Afscheid juf Jeanette  
Zoals u heeft kunnen vernemen, nemen we helaas afscheid van juf Jeanette. We vinden het heel 
jammer dat zij onze school gaat verlaten. We hebben inmiddels een nieuwe collega gevonden die les 
komt geven in deze groep. Dat is juf Hannah. In de Bij Het Krieken van maart zal zij zich voorstellen. 
Juf Hannah komt vanaf de voorjaarsvakantie op maandag en dinsdag in groep 1/2a.  
Tot de voorjaarsvakantie zal juf Ankie er vier dagen per week zijn en juf Kim ook een dag.  
 
Hartverwarmend… 

 
Deze uitspraak stond op een kaartje welke wij van een ouder kregen n.a.v. de oproep van ons 
bestuur om de leerkrachten te ondersteunen. Het is oprecht hartverwarmend om te zien dat we mooie 
briefjes en kaarten hebben gekregen van u. Hiermee laat u zien dat u het onderwijs steunt en het vak 
van de leerkracht een warm hart toedraagt! Hartelijke dank hiervoor.  
 
Tien minutengesprekken 
Woensdag 12 en donderdag 20 februari zijn de tien-minutengesprekken. 
 
Wij willen graag de doelen van de startgesprekken en  afgelopen onderwijsperiode evalueren. 
Daarnaast willen we samen met u vooruit kijken naar de periode die voor ons ligt en in de groepen 6 
en 7 de plaatsingswijzer (voorlopige adviezen Voortgezet Onderwijs) bespreken.  
Als leerkrachten hebben wij voorafgaand aan de gesprekken de doelen, evaluaties en resultaten (met 
analyses) besproken met onze duo-collega en intern begeleider.  Wij verwachten dat zich inschrijft 
voor het gesprek en aanwezig bent op het ingeschreven tijdstip. Als er problemen voordoen met het 



inschrijven, kunt u contact opnemen met de leerkracht. Vanaf groep 6 is het de bedoeling dat uw kind 
ook aanwezig is bij dit gesprek (= driehoeksgesprek) om zo als school, ouders en kind samen te 
kunnen werken aan de ontwikkeling van uw kind. Dit gesprek zal net als het startgesprek plaatsvinden 
volgens een format. Het tien-minuten gesprek zal de leerkracht met de leerling voeren. 
Maandag zult u de gespreksplanner ontvangen in uw mailbox. 
 
TSO 
Met het team hebben wij besloten om twee pedagogische medewerkers van Kivido tijdens de TSO te 
laten aansluiten. Dit in verband met de vele kinderen die overblijven en er vaak akkefietjes tijdens de 
overblijf plaatsvinden. Zij zullen tevens tijdens de TSO sport- en spel activiteiten op het schoolplein 
verzorgen waar de kinderen aan deel mogen nemen. De kinderen blijven in twee gedeeltes naar 
buiten gaan. De groepen 1 t/m 5 eten eerst in hun lokaal en gaan daarna naar buiten. Voor de 
groepen 6 t/m 8 is dit andersom. Doordat deze medewerkers aan zullen sluiten bij de TSO zullen de 
kosten omhoog gaan voor het overblijven vanaf 10 februari 2020. Binnenkort ontvangt u weer de mail 
i.v.m. de nieuwe halfjaarkaart, daar zullen de nieuwe prijzen in vermeld staan.  
 
 
Overig nieuws 
 
Kinderraad 
Tijdens de tweede vergadering van de kinderraad zijn er verschillende onderwerpen met elkaar 
besproken. De kinderen van de kinderraad hebben in hun eigen klas geïnventariseerd wat hun 
klasgenootjes van de projectweken en de vieringen vonden. Over het algemeen waren de kinderen 
erg positief over deze dagen. Tegelijkertijd denken de kinderen ook na over wat anders en/of beter 
zou kunnen. Zo kwam er bijvoorbeeld een tip om de kerstviering de volgende keer iets eerder te laten 
beginnen. De kleuters waren aan het einde van de viering wel erg moe. Ook is er door de kinderraad 
nagedacht hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de groepen 3 t/m 8 allemaal in de pauze (regelmatig) 
gebruik kunnen maken van de voetbalkooi. Wij hebben met elkaar een planning gemaakt wanneer 
welke groepen kunnen voetballen in de voetbalkooi. De kinderen van de kinderraad koppelen deze 
plannen weer terug naar hun eigen klas.  
 
Voorleesontbijt 
Op 5 februari vindt het voorleesontbijt plaats op De Kriekenhof. Deze ochtend mogen de kinderen in 
hun pyjama, onesie, badjas oid naar school komen. De kinderen krijgen tijdens het voorlezen iets 
lekkers, maar het is wel verstandig om uw kind thuis te laten ontbijten. 
 
School op seef 
Als school hebben we verkeersveiligheid en verkeerseducatie hoog in het vaandel staan en gaan wij 
als school structureel met dit onderwerp aan de slag. Dit is dan ook de reden dat wij een ´´SCHOOL 
op SEEF´´ school zijn en een verkeersveiligheidslabel hebben. Met dit label laten wij als school 
duidelijk zien dat we het belangrijk vinden dat onze  leerlingen vaardig, verantwoordelijk en veilig aan 
het verkeer kunnen en mogen deelnemen. 

Wij waren inmiddels weer toe aan een herlabeling en deze heeft inmiddels plaatsgevonden. Als 
school moet je aan een aantal voorwaarden voldoen en gelukkig hebben wij hier wederom aan 
voldaan. Binnenkort zal het verkeersveiligheidslabel uitgereikt worden door de wethouder.  

Jarigen 
 
4 feb Emma gr 4/5 13 feb Sven gr 4/5 

6 feb Féline gr 5/6 16 feb Nighel gr 1/2 

7 feb Emma gr 3 26 feb Jordy gr 1/2 

12 feb Floor gr 7/8  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
 

                                         februari 2020 
1  
2  
3 Deze week: 

Adviesgesprekken groep 8 
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10 Rapport mee naar huis 
11  
12 Rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20 Rapportgesprekken 
21  
22 Voorjaarsvakantie 
23 Voorjaarsvakantie 
24 Voorjaarsvakantie 
25 Voorjaarsvakantie 
26 Voorjaarsvakantie 
27 Voorjaarsvakantie 
28 Voorjaarsvakantie 

 
                                         maart 2020 

1 Voorjaarsvakantie 
2  
3  
4 Kriebelteam 



5  
6  
7  
8  
9  

10  
11 Verkeer ( kinderen op de fiets naar school ) 
12  
13  
14  
15  

 
 


