
 

 
 Basis voor het leven!

 

 

‘Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht’ 

Nehemia 8: 10 

 

Vandaag zijn we weer van start gegaan. Helaas 

niet fysiek, maar via thuispakketten.  

Voor de kerstvakantie was de verwachting nog dat 

het misschien maar één week zou duren. Na de 

besmetting in Bergschenhoek op een basisschool 

is duidelijk geworden dat we in ieder geval de 

twee weken vol moeten maken en is de kans 

aanwezig dat het zelfs langer gaat duren. 

Niemand vindt dit leuk en het is voor iedereen 

aanpassen. We hebben bewondering voor iedereen 

die er steeds weer wat van probeert te maken. 

 

Gisterenavond las ik bovenstaande tekst met de 

uitleg dat ook in zware tijden God onze vreugde 

mag zijn. Tel de zegeningen al zijn ze soms klein 

en dankbaarheid zal overheersen. 

Dat wens ik u allen in dit nieuwe jaar toe! 

 

Alle leerkrachten zullen de periode van thuiswerken op hun eigen werkdagen beschikbaar 

zijn voor de kinderen. Er zijn leerkrachten die online contact met de kinderen zullen 

zoeken, anderen zullen met filmpjes gaan werken. Van de vorige lockdown hebben we 

geleerd wat werkt en wat niet werkt. En het is misschien wel goed om hier te melden: 

hoewel er landelijk sprake was van een opgelopen achterstand bij de leerlingen tijdens 

de vorige lockdown, mochten wij vaststellen dat de groepsresultaten op onze school juist 

harder gestegen zijn dan in de periode daarvoor. Wij gaan dan ook met vol vertrouwen 

deze tweede lockdown in. 

 

Wat betreft de noodopvang hebben we juf Arjette (bekend van de pleinwachten en 

Bouw!) bereid gevonden twee dagen te komen helpen. Wij zijn daar heel erg blij mee, 

omdat dat de leerkrachten meer ruimte geeft het thuisonderwijs vorm te geven. 

Wel is er op alle dagen, ook als een van de leerkrachten de noodopvang doet, nog een 

extra teamlid aanwezig voor eventuele calamiteiten. 

 

‘Veel heil en zegen voor dit nieuwe jaar 2021!’, namens het dagelijks en toezichthoudend 

bestuur van Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs “Het Mosterdzaadje”. 

 

Dat laatste staat wellicht wat formeel. Maar het is belangrijk dat we beseffen dat onze 

school, CBS De Wegwijzer, bestuurd wordt vanuit een vereniging. We zijn zogezegd 

samen een club. Een club met als doel protestants christelijk onderwijs in Hoogblokland 

te bieden. Een serieus doel, waar de directrice en haar team met veel inzet en toewijding 

invulling aan geeft. En ook de vele vrijwilligers, medezeggenschapsraad, klusploeg, 

schoonmaakploeg, enz., werken daaraan mee. 

 



Als u zich afgelopen jaar heeft ingezet voor de vereniging en haar school: heel hartelijk 

dank! Gezamenlijk houden we een prachtige dorpsschool in stand.  

En we hopen dat iedereen ook dit jaar zich wil inzetten voor een prettige en veilige 

omgeving voor onze kinderen. 

 

Maar toch, ondanks alle inzet gaan we het als school alleen niet redden. De school is 

klein en kwetsbaar geworden. Dit jaar zullen we als basisscholen in Hoornaar, Groot-

Ammers, Giessenburg en Noordeloos bespreken hoe en in hoeverre we kunnen 

samenwerken. Waar we precies op uit komen, weten we nog niet. Maar de vereniging 

blijft bij haar doel: protestants christelijk onderwijs in Hoogblokland. 

 

We weten, dat we ook samen niet alleen staan. Want we verwachten het Heil van onze 

Hemelse Vader. Laten we niet nalaten te bidden om Zijn Zegen. Voor onze kinderen, 

onze vereniging én onze school. 

 

Namens het Dagelijks Bestuur: Alette Zeeman en Gerrit Heuvelman, en Toezichthoudend 

Bestuur: Tamara Bijkerk, Arnoud van der Wal en Coraline van de Voorde, 

 

Marinus Aalberts 

Voorzitter Dagelijks Bestuur VPCO “Het Mosterdzaadje” 

 

 

Wij willen met klem vragen om uw kinderen tijdens schooluren 

hun schoolwerk te laten maken (dus tussen 8.30 en 14.30 

uur). Dit is ook de periode dat de leerkrachten contact met uw 

kind kunnen zoeken via Teams of video-bellen.  

Leerkrachten hebben daardoor na schooltijden tijd om de 

lessen voor de volgende dag voor te bereiden. 

U zult overigens merken dat uw kind niet die volle 6 uren nodig 

heeft om het werk te doen. Binnen die schooltijd kunt u dus 

flexibel zijn.  

 

 

Op de dagen dat er geen noodopvang is en buiten de schooltijden om werken ook wij 

zoveel mogelijk vanaf huis. Dat betekent dat de school telefonisch moeilijk te bereiken 

zal zijn. De mail lezen wij op werkdagen regelmatig.  

 

Alle activiteiten in januari (o.a. luizencontrole en inloopkwartier) zijn vooralsnog komen 

te vervallen. Wel vragen wij u uw kind(eren) zelf thuis te controleren op aanwezigheid 

van luizen. Zie voor meer informatie de link: Controleren en behandelen | RIVM 
 

Op vrijdag 22 januari en maandag 25 januari hebben de kleuters een vrije dag, dus een 

lang weekend.   
 

Op maandag 25 januari hebben de leerlingen van groep 3/4 een vrije dag. 
 

Vanwege de onverwachte sluiting van scholen 

loopt ons toetsrooster anders dan gepland. 

Omdat wij u als ouder(s) graag nog voor de 

voorjaarsvakantie spreken, zullen de 

Oudergesprekken wel volgens jaarrooster 

doorgaan, alleen dan online via Teams. 

De rapporten komen alleen iets later, op 

vrijdag 19 februari, mee naar huis.  

Zodra de scholen weer open gaan, vragen wij 

u vriendelijk het rapport aan uw kind(eren) 

mee naar school te geven (mocht dit nog thuis liggen).  

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen


 

Wij nodigen u uit om in de week van 8 t/m 12 februari 

de voortgang van uw kind(eren) ONLINE te bespreken 

met de leerkracht.  

Vanaf vrijdag 22 januari 2021 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 ouders met 

één kind bij ons op school start de inschrijving om 19:00 

uur. 

 

Op deze data worden de 10 minuten gesprekken gehouden:   

Dinsdag  9 februari  Oudergesprekken groep 3/4  

Donderdag 11  

februari  

Oudergesprekken groep 1/2  

Oudergesprekken groep 3/4  

Oudergesprekken groep 5/6  

Oudergesprekken groep 7 

Vrijdag 12  februari  Oudergesprekken groep 1/2   

De inschrijving sluit een week erna op vrijdag 29 januari om 09:00 uur.   

U ontvangt vervolgens begin februari van de betreffende leerkracht via de mail een link 

voor het gesprek in Teams.  
 

De ouders van groep 8 leerlingen hebben voor de kerstvakantie het gesprek rondom 

keuze VO met de leerkracht gehad en zullen na de eindtoets nog een gesprek hebben 

over de definitieve keuze.  

 

 

In de bijlage van de Maandbrief mailing vindt u nogmaals informatie over de 

Ouderbijdrage voor dit schooljaar. 

 

22-01-2021 Groep 1/2 extra vrije dag 

25-01-2021 Groep 1/2 extra vrije dag 

Groep 3/4 extra vrije dag 

01-02-2021 Maandbrief februari verschijnt 

 

Datum Psalm/lied Startpunt weeknr.  

08-01-21 LB 121:1 / NLB 438:1  13 

15-01-21 Psalm 89:3  14 

22-01-21 Op Toonhoogte 121:1 15 

29-01-21 LB 14:1 / NLB 23B:1 16 

 

 


