
   
 

   
 

 

 
 Basis voor het leven! 

 
Maandbrief   JANUARI 

Schooljaar 2019-2020 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),   
Vanmorgen mochten wij als team beginnen met de tekst: 
'Hij zei tegen hen: Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want 
het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten' 
(Marcus 6:31). 
 
Het nieuwe kalenderjaar is gestart en de eerste stakingen in het onderwijs staan alweer gepland. Voor 
ons start vandaag het continurooster en ondanks de afspraken die daarover gemaakt zijn, is het spannend 
hoe het zal gaan lopen. 
We hebben elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar toegewenst en ik wens iedereen daarbij toe dat 
er momenten gevonden mogen worden om 'op een eenzame plaats alleen te zijn en een tijdje uit te 
rusten' in de nabijheid van onze Vader in de hemel. Dit is mijn wens ook voor u als ouders en verzorgers. 
 
Personele zaken 
Na jaren trouwe dienst hebben we per 1 januari afscheid genomen van Mieke van Daalen, één van de 
schoonmaaksters van onze school. We bedanken haar hartelijk voor haar inzet tijdens alle jaren!  Met het 
team nemen wij nog een keer afscheid van haar. Vanaf 1 januari worden haar taken overgenomen door 
een schoonmaakbedrijf.   
Volgende week zal er een voorstel voor de vervanging van het zwangerschapsverlof van juf Mariska bij 
het bestuur en de MR worden neergelegd. Zodra hier een akkoord op is, hoort u het via een extra 
nieuwsmail. 
Juf Cora heeft te maken gehad met een kleine tegenslag rondom haar 
tweede operatie. Deze is voorlopig uitgesteld naar 21 januari 2020. Omdat 
ze ook nog herstellende is van haar eerste operatie zullen juf Nelleke Walters 
en juf Anja haar blijven vervangen, maar zal juf Cora wel regelmatig op 
school zijn om met kleine groepen of individuele leerlingen aan de slag te 
gaan.  
We hopen dat de operatie op de nieuw geplande datum wel door mag gaan. 
Voor wat betreft de vervanging daarna zijn we nog aan het puzzelen. Zodra 
we daar meer over weten, hoort u het van ons. 
 
Start continurooster 
Vanaf vandaag, maandag 6 januari 2020, start het continurooster. Alle leerlingen eten op school en de 
schooltijden zijn als volgt: 

 Groep 1-4  Groep 5-8  
Maandag  8.30-14.30  8.30-14.30  
Dinsdag  8.30-14.30  8.30-14.30  
Woensdag  8.30-12.30  8.30-12.30  
Donderdag  8.30-14.30  8.30-14.30  
Vrijdag  8.30-12.00  8.30-14.30  



   
 

   
 

Inloopkwartier  
A.s. woensdagochtend 8 januari is er weer een inloopkwartier in alle groepen van 08:30 tot 08:45 uur.  
 
Luizencontrole 
Woensdagochtend 8 januari worden alle kinderen weer gecontroleerd op 
aanwezigheid van luizen. Een werkgroep doet dit aan de hand van eisen die 
de GGD hieraan stelt. Houdt u rekening met:  

 Gewassen haren 
 Meisjes met los haar (alleen haarband) 
 Geen gel of haarlak in de haren  

Alle medewerkers hopen wij om 12:00 uur op school te verwachten.  
 

Voorleesontbijt kleuters 
Op woensdag 22 januari zal er een voorleesontbijt zijn in groep 1 en 2.  
 

Tweedaagse onderwijsstaking 
Eind november 2019 is er een tweedaagse staking aangekondigd voor het onderwijs op 30 en 31 januari 
2020. Vlak voor de kerstvakantie is er een CAO-akkoord gesloten waarbij aan één van de eisen; een 
structurele salarisverhoging voor onderwijzend personeel, maar ook voor onderwijsondersteunend 
personeel en schoolleiders, tegemoet is gekomen.  
Aan een andere eis, namelijk die van de werkdruk, wordt al tegemoetgekomen door een oplopend 
bedrag jaarlijks aan de scholen toe te kennen. Onze school besteedt dat geld dit jaar aan de inzet van de 
vakdocent gym, waardoor iedere leerkracht tenminste 45 minuten van lestijd is uitgeroosterd. 
De eis van het oplossen van het lerarentekort lijkt ongrijpbaar; los je dit probleem op met nog hogere 
salarissen? Met nog meer geld? Met nog meer stakingen? 
Als organisatie vragen wij ons dat af en zijn we dan ook niet van plan de deuren van de school te sluiten 
op 30 en 31 januari 2020. 
Individueel mogen personeelsleden ervoor kiezen wel te gaan staken. In dat geval zullen de betreffende 
leerlingen gevraagd worden thuis te blijven. De school regelt daarvoor geen opvang, omdat daarmee het 
effect van de staking teniet gedaan zou worden. 
U hoort uiterlijk aan het eind van deze week van ons als er leerkrachten hebben aangegeven te willen 
staken. Als u niets van ons hoort verwachten we alle kinderen op 30 en 31 januari 2020 gewoon op 
school. 
 

Herinnering Ouderbijdrage 
In de bijlage van de Maandbrief mailing vindt u nogmaals informatie over de Ouderbijdrage voor dit 
schooljaar. 
 

Rapport inleveren 
Mocht u het rapport van uw kind(eren) nog niet op school hebben ingeleverd, dan vragen wij u 
vriendelijk het rapport deze week aan uw kind(eren) mee naar school te geven.  
 
Inschrijven Oudergesprekken - groep 1 t/m 7 
Wij nodigen u uit om in de week van 10 t/m 14 februari de voortgang van 
uw kind(eren) op school te bespreken met de leerkracht. Vanaf woensdag 
22 januari krijgt u via Parro de gelegenheid om een tijdvak uit te kiezen.  
Voor ouders met meerdere kinderen bij ons op school start deze 
inschrijving om 09:00 uur en voor de ouders met één kind bij ons op 
school start de inschrijving om 19:00 uur.  



   
 

   
 

Op deze data worden de gesprekken gehouden:  
Dinsdag 11 februari Oudergesprekken groep 3/4 

Oudergesprekken groep 7 
Donderdag 13 februari Oudergesprekken groep 1/2 

Oudergesprekken groep 3/4 
Oudergesprekken groep 5/6 

Vrijdag 14 februari Oudergesprekken groep 1/2  
De inschrijving sluit een week erna op woensdag 29 januari om 09:00 uur.  
De ouders van groep 8 leerlingen hebben op een ander moment het gesprek rondom keuze VO met de 
leerkracht. 
 
Wijziging tijden damles op donderdagen 
In verband met het continurooster zullen de damlessen op donderdagmiddag m.i.v. van deze week 
gegeven worden van 14:30 tot 15:30 uur.  
 
Schoolbibliotheek 
De schoolbibliotheek wordt in januari qua indeling herzien en aangepast.  
Daarom moeten deze week alle boeken die vanuit de schoolbibliotheek bij uw 
kind(eren) thuis liggen op school worden ingeleverd en is er deze week geen 
uitleen.  
In de week van 13 – 17 januari wordt de bibliotheek aangepast en is daardoor ook 
gesloten voor uitlenen. 
Vanaf 20 januari zal de schoolbibliotheek weer geopend zijn op de bekende tijden.  
 
Inleveren lege batterijen 
Het blijkt dat niet bij iedereen bekend is dat op school lege batterijen ingeleverd kunnen worden. In de hal 
bij de hoofdingang van de scholen staat een verzamelton van Stibat. Voor het gewicht van de verzamelde 
batterijen krijgen wij punten en daarmee kunnen wij schoolartikelen aanschaffen.  
Spaart u ook mee?!  
 
GiGa activiteit Fotografie   
CBS De Wegwijzer/OBS den Beemd - dinsdag 17 maart t/m dinsdag 7 april (4x op dinsdag) – van 
15.15 tot 16.30 uur - Groep 6 t/m 8 - maximaal 10 deelnemers.  Bij deze cursus leer je door middel van 
leuke opdrachten allerlei cameratechnieken. Je leert ook over compositieleer en hoe je een verhaal kunt 
vertellen met je foto. Verder komen er allerlei onderwerpen die je kunt fotograferen, zoals bijvoorbeeld 
mensen, landschappen, kleine dingen, abstract, gebouwen en natuur aan bod en natuurlijk gaan we 
vooral veel experimenteren. Aanmelden kan via de link: https://www.gigamolenlanden.nl/activiteiten-
Hoogblokland/ 

Data om te onthouden (én noteren!) 
07-01-2020 KijkKunst groep 3 en 4 (in Den Hoek)  
08-01-2020 Inloopkwartier in alle groepen 

Luizencontrole 
20 t/m 24 
januari 2020 

CITO Toetsweek groep 3 t/m 8 

22-01-2020 Voorleesontbijt kleuters  
Start inschrijvingen Oudergesprekken via Parro 

 

https://www.gigamolenlanden.nl/activiteiten-Hoogblokland/
https://www.gigamolenlanden.nl/activiteiten-Hoogblokland/


   
 

   
 

Liederenrooster (Groep 3 t/m 8) 
Datum* Psalm/lied Startpunt weeknr.  
10-01-2020 Ps 136: 26 (OB) en Ps 136: 13 (NB) 19 
17-01-2020 NLB 531: 1 (LB 47) 20 
24-01-2020 Op Toonhoogte 255: 1 21 
31-01-2020 Ps 119: 17 (OB) en Ps 119: 13 (NB) 22 

 
Een hartelijke groet,  
namens alle leerkrachten, 

Tineke Folkers 

 De volgende Maandbrief verschijnt DV 3 februari 2020 

 

 


