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Agenda




1 februari : schoonmaakavond
4 februari : Kerk en
schooldienst
7 februari : studiemiddag




grensoverschrijdend gedrag
7 februari : MRvergadering
16 februari : Open dag

Inspectieverslag
In de bijlage vindt u de bevindingen van de inspectie rondom het schoolbezoek dat 3 oktober vorig
jaar is gehouden. In de begeleidende brief informeert de algemeen directeur van onze stichting,
dhr. J. Verbeek, u over de voortgang van het ingezette verbeterplan.
Bijbelrooster
Thema week 5 t/m 8: Je krijgt wat je verdient
Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je
ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 5: Dit is niet eerlijk! (Matteüs 20, 1-16); Je
hebt het verdiend (Matteüs 25, 14-30)
week 6: De knecht verdient straf (Matteüs 18, 2335); De vijgenboom (Lucas 13, 6-9)
week 7/8: Zacheüs (Lucas 19, 1-10); Wat verdient
de Samaritaan? (Lucas 10, 25-37)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 5: Straf of niet? (Matteüs 18, 23–35); Hoe
kan dat nou? (Lucas 13, 1-5)
week 6: Drie knechten (Matteüs 25, 14-30); Uitbetalen (Matteüs 20, 1-16)
week 7/8: Een boom zonder vruchten (Lucas 13, 69); De rat van de keizer (Lucas 19, 1-10)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 5: Straf of niet? (Matteüs 18, 23-35); Dikke
bult, eigen schuld? (Lucas 13, 1-5)
week 6: Een passende beloning? (Matteüs 25, 1430); Een dagloon (Matteüs 20, 1-16)
week 7/8: Een boom zonder vruchten (Lucas 13, 69); Een mannetje in een boom (Lucas 19, 1-10)




16 februari : rapporten mee
20 februari : gespreksavond
rapporten

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand februari
staat centraal: ‘Lachen is fijn, uitlachen doet pijn ”.
CITO-toetsen
De Cito-toetsen zijn bijna overal afgenomen en nu
zijn we druk bezig om deze op een goede manier
te analyseren en daar vervolgplannen op te maken.
Lief en leed
Juf Marieke is weer voorzichtig gestart met haar
werkzaamheden op school. Op een drietal dagdelen verspreid over de week, gaat ze weer met leerlingen aan de slag. Gelukkig gaat het met haar
man nu ook weer beter, hij is na 10 dagen ziekenhuisopname weer thuis. We wensen hen een
voorspoedig herstel!
Kerk en schooldienst
Op zondag 4 februari is het zover.
Het onderwerp is: Bibbers in je buik? God is altijd
bij je. Onze leerlingen hebben al veel geoefend
met de liedjes en ook gewerkt aan het maken van
het decor. Het belooft weer een bijzondere kerkdienst te worden, daarom: van harte uitgenodigd!!! (zie poster op de achterzijde)
Open dag 16 februari
Samen met alle basisscholen in Waddinxveen hebben we op vrijdag 16 februari Open dag! In Hart
van Holland verschijnt binnenkort een gezamenlijke advertentie.
Pleinregel
Leerlingen zijn ‘s morgens vanaf 8.15 uur en ’s
middags vanaf 13.00 uur welkom op ons schoolplein.
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