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Agenda




24 januari: MRvergadering
25 januari: voorleesontbijt
groepen 1-4
25 januari: schoonmaakavond






2 februari: rijpheidsavond
groep 3 voor ouders van
groep 1/2
5 februari: school-kerkdienst
10 februari: rapporten
mee

Verlate nieuwjaarswens
Ik wens jou een dak boven je hoofd
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht.
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou –volle dagen toe- en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind.
Ik wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart
vervulling geeftin elk van de seizoenen dat je leeft.
Vervulling vacature
Wij zijn er in geslaagd
om de vacature, ontstaan door het vertrek
van juf Lida, te vervullen.
Per 31 januari is Imke
Burema uit Boskoop
benoemd. Zij zal samen met juf Yvonne de
groep tot aan de zomervakantie begeleiden.
Juf Imke is 30 jaar en heeft 6 jaar ervaring in het
onderwijs. Zij is tevens als pedagogisch coach
werkzaam geweest bij een kinderdagverblijf.
In de gesprekken hebben wij haar leren kennen
als een enthousiaste, flexibele en leergierige colle-





14 februari: centrale avond
rapportgesprekken
24 februari: studiedag.
Kinderen gr. 1-8 zijn vrij.
27 februari-3 maart:
Voorjaarsvakantie.

ga, die met haar professionele houding vanuit een
veilige setting het beste uit kinderen weet te halen.
Wij zijn blij dat we toch nog snel in de vacature
hebben kunnen voorzien. We wensen Imke vanaf
deze plaats ook veel succes en plezier toe bij ons
op school!
Juf Lida zal tot 1 maart, de datum waarop zij met
pensioen gaat, ondersteunende werkzaamheden
in de beide groepen 1/ 2 verrichten. Over haar
afscheid wordt u later nog geïnformeerd.
Bijbelrooster
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 4: Marta maakt zich druk (Lucas 10, 38-42);
Waar zijn jullie mee bezig? (Marcus 10, 13-16).
Week 5: Over een man die niet kan praten
(Matteüs 9, 32-34); Sta op! (Marcus 2, 1-12).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 4: Een gastvrouw van niks (Lucas 10, 38-42)
Week 5: Jullie weten het best (Lucas 10, 25-37)
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 4: Marta en Maria (Lucas 10, 38-42)
Week 5: Een mens met gevoel (Lucas 10, 25-37)
Regel van de maand januari
Op school zeggen we geen nee, maar zeggen we:
“Speel je ook met ons mee?”
Vorige maand was de regel
“Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal
vriendjes zijn.”
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Verslag studiemiddag
Vorige week woensdag hadden wij als team een
studiedag over het onderwijs van de toekomst.
De maatschappij verandert in een razendsnel tempo. Wat en hoe kinderen leren ziet er ook anders
uit dan in onze eigen jeugd. De rol van de leerkracht verandert: hij/zij wordt meer een begeleider van het onderwijsproces. Dat vereist een goede organisatie met duidelijke structuren waarbinnen de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Zij
worden steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces. Leren onderzoeken, samenwerken en
zelfstandigheid zijn hierbij sleutelwoorden.
In februari zetten wij deze oriëntatie op het onderwijs van de toekomst voort.
Nieuwbouw
De twee schoolbesturen, Stichting Klasse
(openbaar) en SPCO LEV (Prot. Chr.) en de gemeente hebben eind november gezamenlijk en
unaniem een architect gekozen. Deze architect
heeft nog geen ontwerp gemaakt. Het voorlopig
ontwerp volgt als de architect samen met de projectgroep en met input van de bouwteams van de
beide scholen een programma van eisen heeft
opgesteld. Onze school wordt in de projectgroep
vertegenwoordigd door dhr. Jaap Snel
(bestuurslid) en de directeur. Het bouwteam bestaat voor onze school uit juf Inge, juf Agnes, juf
Anke en de directeur.

Het interieur-ontwerpbureau D-Dock heeft een
presentatie gegeven aan vertegenwoordigers van
de schoolbesturen. Doel was het inspireren van
het onderwijs op huisvestingsconcepten van de
toekomst: hoe kan onderwijs ook anders worden
gehuisvest. De schoolbesturen zullen zelf ook de
nodige actie hierin ondernomen door recent opgeleverde schoolgebouwen te bezoeken.
School-kerkdienst
Welk verhaal uit de Bijbel vind jij mooi?
Kan jij je nog iemand herinneren die vroeger zo
goed verhalen kon vertellen?
En... wat is jouw verhaal? De laatste vraag staat
centraal in de school-kerkdienst.
Zondag 5 februari om 10.00 uur begint de schoolkerkdienst.
In deze dienst zullen we het o.a. hebben over het
indrukwekkende verhaal van David en Goliath. De
dienst vindt plaats in het Coenecoop College
(Oude Dreef 6). We hopen u daar te zien.
Welkom
We verwelkomen de volgende leerlingen op onze
school:
groep 1/2 a: Leroy Pinkaers en Lilien Nagy
Groep 1/2b: Brigitte Zweistra
groep 5: Tijn Wolswijk
groep 6: Mo Goette en Thijs Boonstoppel

Van belang voor het programma van eisen is de
visie van de beide scholen op identiteit, onderwijs
van de toekomst en samenwerking. In het eerste
kwartaal van 2017 zal zowel het programma van
eisen als een vertaling hiervan naar een voorlopig
ontwerp gereed zijn.
In de nieuwe school zal ook een peuterspeelzaal,
een BSO en kinderopvang worden gerealiseerd.
De projectorganisatie van de CV GEM Park Triangel heeft een toelichting gegeven op de kavel die
in Park Triangel beschikbaar is voor de scholenbouw. De stedenbouwkundige randvoorwaarden
en beeldkwaliteitseisen dienen nog verder uitgewerkt te worden. De geselecteerde architect kan
hier mee aan de slag, samen met de schoolbesturen en de stedenbouwkundige van de GEM Park
Triangel.
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