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Nummer 15| 2016 - 2017

Agenda
 6 april Schoonmaakavond
 13 april Paaslunch -

continurooster tot 14.00 uur

 14 april Goede Vrijdag vrij
 17 april Tweede Paasdag vrij
 18 april - 20 april Centrale

eindtoets groep 8
Pasen
Ben jij wel eens de zondebok geweest?
Op school, of op je werk?
De schuld werd onterecht in jouw schoenen geschoven.
En de dader ging vrijuit.
In de geschiedenis zijn er heel wat mensen en
zelfs bevolkingsgroepen aangewezen als zondebok. Een positie waarin je maar beter niet terecht
kunt komen.
De term zondebok komt oorspronkelijk uit de bijbel, uit het oude testament. De priester moest
een bok offeren die ervoor zorgde dat het weer
goed werd tussen God en het volk. Daarna legde
hij zijn beide handen op de kop van een tweede
bok en hardop sprak hij uit wat er fout is gegaan
tussen het volk en God. Daarmee legde hij alle
fouten, alle ‘zonden’, op de kop van de bok. Zo
werd de bok de zondebok. Deze bok werd de
woestijn in gestuurd, naar een plek waar niemand
woont.
In de christelijke traditie wordt Jezus als zondebok
gezien. Net als die bok in de woestijn is hij onschuldig, maar
draagt hij de last
van de zonde, de
fouten van mensen. Zo komt er
weer ruimte tussen God en mensen. Met recht is
dat levensruimte.... Daar denken
we aan op Goede
Vrijdag en vieren
we met Pasen.

 21 april Koningsspelen (gr. 1 t/

m 4 tot 12.00 uur; gr. 5 t/m 8
continurooster tot 14.00 uur)
 24 april - 5 mei: Meivakantie

Ziekte
Juf Linda uit groep 8 kan t.g.v. zwangerschapsklachten haar werk dit schooljaar helaas niet meer
uitvoeren. Aangezien er geen invallers van buiten
te vinden zijn, proberen wij dit intern op te oplossen. Juf Dieneke zal zo mogelijk voorlopig op
woensdag de groep overnemen. Dat betekent dat
Juf Marieke om de 14 dagen een woensdag extra
werkt in haar eigen groep 4.
Vertrek Algemeen Directeur
Geachte ouders, verzorgers,
Hierbij deel ik u mee dat ik, nadat ik elf jaren met
zeer veel plezier gewerkt heb voor de PC scholen
in Boskoop en Waddinxveen, een andere betrekking heb aanvaard.
Vanaf 1 augustus zal ik werkzaam zijn bij WVS Onderwijs als directeur-bestuurder ad interim en adviseur.
SPCO LEV heeft de koers bepaald, de richting is
uitgezet. Hoewel SPCO LEV volop in ontwikkeling
is, is voor mij nu de tijd aangebroken om een nieuwe uitdaging aan te gaan.
Ik dank de Toezichthouders/ bestuurders voor het
in mij gestelde vertrouwen de afgelopen jaren,
voor de ruimte om te leren en te ontwikkelen. Ik
dank de collega’s voor de fijne samenwerking. SPCO LEV is een prachtige organisatie. Daar zijn we
trots op!
Eén augustus lijkt nog ver weg. De tijd gaat echter
snel. Ik zal uiteraard dit schooljaar alle werkzaamheden met volle inzet blijven doen en te zijner tijd
mijn werk goed overdragen aan mijn opvolger.
De Toezichthouder van SPCO LEV start binnenkort
met een sollicitatieprocedure.
Met vriendelijke groet,
Kees Bruggeman
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Formatie
Wij gaan ons zo langzamerhand voorbereiden op
het nieuwe schooljaar. Op Stichtingsniveau wordt
het beschikbare personeelsbudget toebedeeld
aan de scholen van LEV op grond van het aantal
leerlingen.
Op schoolniveau wordt bekeken met hoeveel
groepen er kan worden gewerkt, of er een evenredige verdeling is van het aantal leerlingen per
groep, welke leerkracht in welke groep het best
tot zijn recht komt en welke extra voorzieningen
er verder nog gerealiseerd kunnen worden.
Het belooft weer een aardige puzzel te worden!
Ondertussen gaat de benoemingsadviescommissie
aan het werk met selectie van brieven voor de
directeursvacature, zodat wij volgend schooljaar
ook weer een permanente directeur hebben.
Chinaproject plusklas
Dinsdag hebben de kinderen van plusklas 7/8 hun
resultaten van het Chinaproject gepresenteerd.
De presentatie werd geopend door Jiska, Jesse en
Luka; zij voerden, in het Chinees, een klein toneelstukje op. Daarna konden de ouders alle werkstukken bewonderen. Kaj presenteerde zijn website met informatie over China, Jelle presenteerde
zijn poster en folder over de reuzenpanda en Max
presenteerde de Chinese Muur die hij van gips
heeft nagebouwd en het boekje met informatie
over de Chinese Muur. Er waren ook presentaties
over Xi Jinping, de Chinese taal, reisgidsen, uitgeknipte skylines met informatie over Chinese steden. Als extraatje hadden de kinderen een Chinaquiz gemaakt voor de bezoekers; de antwoorden op de vragen waren natuurlijk in de werkstukken van de kinderen terug te vinden.
De kinderen van groep 5/6 hebben dinsdag 18
april hun presentatie.
Vroege vogels
Het komt dagelijks voor dat kinderen ‘s ochtends
wel heel erg vroeg op het schoolplein zijn. Dan is
er geen toezicht en bij regen is het niet zo comfortabel… Laten we zeggen 8.15 uur op het schoolplein is vroeg genoeg!
Regel van de maand
Word jij of een ander kind gepest, tegen de juf of
meester zeggen mag dan best”.
Vorige maand was de regel: “We houden onze
mond, als er niks aardigs uitkomt.”

Oproepje
Voor een activiteit bij de lessen sociaal emotionele
vorming hebben wij 50 conservenblikken nodig.
Wilt u die dus thuis niet weggooien, maar de komende weken voor ons sparen? Inleveren kan bij
juf Anke en juf Elise. Alvast bedankt!
Bijbelrooster
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 15: De laatste maaltijd; In de steek gelaten;
Het verhaal van de opstanding.
Week 16: Tien belangrijke afspraken (Brief aan de
Romeinen).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 15: Nooit ‘het is nu eenmaal zo’; Als een
opstandeling; Opstaan!
Week 16: Paulus stuurt een brief (Brief aan de Romeinen).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 15: Paasfeest, opstanding van een nieuw
volk; Vallen en opstaan; Opstaan.
Week 16: Een brief aan Rome (Brief aan de Romeinen).
Rian Visser op de Koningin Beatrixschool
In de periode van de Kinderjury wordt er extra
fanatiek gelezen door de kinderen op de Koningin
Beatrixschool. Om dit lezen nog een extra boost te
geven, bezocht schrijfster Rian Visser op woensdag 29 maart de
groepen 3 t/m 8.
Om Rian Visser te
verwelkomen,
hadden de
Schoolsenaatsleden een prachtig
spandoek gemaakt en het plein was volgetekend
met personages uit de boeken van Rian.
In de groepen kregen de kinderen een inkijkje in
het leven van Rian. Dat zij een fanatiek Aikidobeoefenaar is maakte veel indruk. Natuurlijk gaf zij
een demonstratie hiervan. Ze bracht Blitz mee in
de lagere groepen en las in de bovenbouw voor
uit haar nieuwste boek, Robotoorlog.
We weten nu allemaal hoe een boek gemaakt
wordt en welke leuke apps Rian gebruikt en ontwikkelt.
Het was een superleuk schrijversbezoek!
Veel kinderen mochten een boek kopen van Rian
Visser. Er is die middag voor € 815,00 aan boeken
verkocht.
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