
 

 
Basis voor het leven! 

 
Maandbrief SEPTEMBER 

Schooljaar 2021-2022 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),   
Heer, onze Heer, 

groot is Uw macht overal op aarde! 

Een mens is niet belangrijk  

en toch denkt U aan hem. 

Een mens is maar klein 

en toch vergeet U hem niet. 

(Psalm 8 BGT) 

 
Na zes weken welverdiende rust, mogen we weer starten 

op school.  

Velen zijn weggeweest; dagjes of langere tijd, in 

Nederland of verder weg. 

We mogen dankbaar zijn dat allen bewaard zijn gebleven 

en we elkaar in gezondheid weer ontmoeten mogen. 

 

Na twee schooljaren met onderbrekingen vanwege corona-lockdowns, hopen we op een 

gewoon jaar, waarin we volgens onze jaarplanning kunnen werken. Of dat werkelijkheid 

wordt, zal de toekomst ons leren. 

Wij vertrouwen op de woorden van Psalm 8: Groot is Zijn macht op heel de aarde, ook al 

is de mens maar klein, God vergeet ons niet! 

 
Personele zaken 
Afgelopen vrijdag mochten we als team weer bij elkaar komen voor de startvergadering. 

Ook hebben we een ontmoeting met de bestuursleden en de MR gehad. Het was goed om 

elkaar zo, aan het begin van een schooljaar, te ontmoeten. 

We mogen dankbaar zijn dat de formatie rond is en alle groepen op alle dagen een 

leerkracht hebben. Landelijk wordt het lerarentekort steeds groter en zijn er steeds meer 

scholen die hun formatie niet rond kunnen krijgen. Wij voelen dit zeker als een rijkdom. 

 

Ook zijn we blij dat het met juf Suzanne steeds beter gaat. 

Zolang zij nog niet volledig werkt, zal juf Caroline op donderdag en vrijdag lesgeven in 

groep 7/8. Juf Tineke pakt op maandag, dinsdag en woensdag de uren over die juf 

Suzanne nog niet werkt. 

De komende twee weken zal juf Suzanne er zijn op maandag- en dinsdagmiddag. 

In week 3 en 4 wordt dit uitgebreid naar de tweede helft van de woensdagmorgen. 

Daarna komen er waarschijnlijk stapsgewijs elke dag een paar uurtjes bij. 

 

Corona-maatregelen 
Op dit moment gelden voor het Basisonderwijs nog dezelfde maatregelen als vlak voor de 

vakantie: 

- Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden en ook niet tot de leerkracht. 

- Bij klachten blijf je thuis. 

- Volwassenen onderling houden 1,5 meter afstand.  

- Op uitnodiging zijn ouders welkom in de school; mits ze afstand kunnen houden en zich 

registreren. 

- We wassen regelmatig onze handen. 

- We hoesten en niezen in onze elleboog. 

- We nemen onze eigen zakdoeken mee naar school! 

 



Binnenkort zal er weer een update van de maatregelen zijn. Daarom hebben we besloten 

de quarantaineregels nu niet op te nemen in de maandbrief, maar als er sprake is van 

een besmetting meteen contact op te nemen met de GGD. Zo volgen we altijd de meest 

recente maatregelen. 

 

Als bijlage bij deze maandbrief ontvangt u nogmaals de meest recente beslisboom. Wilt 

u, als uw kind klachten heeft, deze volgen om te beslissen of uw kind wel of niet naar 

school mag komen. 

Houdt uw kind bij twijfel thuis en laat het bij voorkeur testen, zodat we ook voor de 

overige leerlingen zekerheid hebben en weten welke maatregelen de juiste zijn. 

 

Welkom nieuwe leerlingen 
We mogen deze maand 5 nieuwe leerlingen 

begroeten. 

Luc van de Voorde en Finn Wuis zijn vlak voor de 

zomervakantie 4 jaar geworden en gaan voor het 

eerst naar de basisschool; spannend hoor! Nina 

Blom wordt binnenkort 4 jaar en mag dan ook 

naar groep 1. 

In groep 4 verwelkomen we Loïs Slingerland die in 

Hoogblokland is komen wonen. En in groep 7 

verwelkomen we Caitlyn Welling. Zij woont in 

Arkel. We wensen al deze kinderen een fijne tijd op onze school. 

 

Jaaroverzicht - Schoolgids 
▪ Als bijlage bij deze Maandbrief treft u het Jaaroverzicht 2021-2022 aan. In dit verkorte 

jaaroverzicht vindt u de meest relevante informatie uit de schoolgids, specifiek 

geldend voor dit schooljaar.  
▪ Voor alle activiteiten geldt ‘onder voorbehoud’ i.v.m. ontwikkelingen rondom het 

coronavirus waar we helaas nog steeds rekening mee moeten houden.  
▪ Voor overige informatie verwijzen we naar de Schoolgids 2021-2022 die in de loop van 

deze week op de website van de school geplaatst zal worden.   
 

Verandering Bijbelmethode 
In eerdere maandbrieven heeft u kunnen lezen dat wij op zoek waren naar een nieuwe 

bijbelmethode. 

De methode Startpunt hebben we 20 jaar gebruikt; tijd om in ieder geval eens naar 

andere methoden te kijken. 

Startpunt werkt eigenlijk met maar twee bijbelroosters die elkaar ieder jaar afwisselen. 

Het voordeel is dat de hele school hetzelfde thema volgt, maar het nadeel is dat met 

name in de bovenbouw de verhalen weinig nieuws meer bevatten en moeilijkere 

onderwerpen eigenlijk niet aan bod komen. 

 

Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om 

in de onderbouw (groep 1-4) met de 

vernieuwde Startpunt te gaan werken en 

in de bovenbouw (groep 5-8) met de 

methode Levend Water 

(www.bijbelonderwijs.nl). 

De methode Levend Water is volledig 

digitaal en biedt extra 

achtergrondmateriaal (platen, kaartjes, 

verdiepingsvragen). Ook zijn de roosters in alle groepen verschillend, waardoor je in de 

bovenbouw ook onderwerpen krijgt die minder geschikt zijn voor een onderbouw.  

 

Omdat alle groepen nu andere bijbelroosters volgen is het niet meer handig dit in de 

maandbrief op te nemen; dit zou teveel ruimte in nemen. Daarom hebben we ervoor 

gekozen dat u 4x per jaar een kort overzicht per mail ontvangt.  

Het overzicht voor de 1e periode tot aan de herfstvakantie ontvangt u deze week.  

 

 

http://www.bijbelonderwijs.nl/


Luizencontrole 
Woensdagochtend 1 september 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.   

Wij vragen de hulpouders zich bij de hoofdingang van school op het formulier te 

registreren. 

Oudervertelgesprekken 
Vanaf maandag 6 september krijgt u via de Parro-

app de gelegenheid om een tijdvak uit te kiezen 

voor de Oudervertelgesprekken die we in de week 

van 20 t/m 24 september houden. In het 

jaaroverzicht (zie bijlage mail) kunt u zien op 

welke data de groepsleerkracht(en) van uw 

kind(eren) de gesprekken houden. 

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.  

 

De leerkrachten willen met de ouder(s) van alle kinderen uit hun groep een gesprek 

hebben. Iedereen wordt dan ook op school verwacht. Inloop groep 1 t/m 4 via de 

klassendeur op het plein, en groep 5 t/m 8 via de binnentrap op ons leerplein omhoog en 

via de grote trap naar centrale hal naar beneden.  

 

Wanneer u zelf geen tijdvak in Parro selecteert, gaan wij ervan uit dat u geen voorkeur 

heeft en zullen wij zelf een tijdvak voor u inplannen. De mogelijkheid tot inschrijving sluit 

op dinsdag 14 september om 09:00 uur.  

 

Vragenlijst voor Oudervertelgesprekken 
We vinden het belangrijk dat zowel ouders als leerkrachten goed voorbereid de 

gesprekken ingaan. Het oudste kind uit uw gezin krijgt daarom a.s. maandag 6 

september een envelop met de vragenlijst(en) mee naar huis. We willen u verzoeken om 

deze vragenlijst voor uw kind(eren) in te vullen en uiterlijk dinsdag 14 september op 

school te laten inleveren in de envelop met de overige formulieren, zie kopje 

onderstaand. 

 

Controleren actuele gegevens + privacy voorkeuren 
▪ Graag willen wij aan het begin van dit schooljaar alle gegevens controleren die in ons 

LeerlingVolgSysteem zijn opgenomen. We lopen er regelmatig tegenaan dat 

telefoonnummers van werk bijvoorbeeld niet meer kloppen. U krijgt in de envelop 

(naast de vragenlijst) een uitdraai van de 

gegevens zoals bij ons bekend (per kind) 

en wij vragen u vriendelijk deze gegevens 

te controleren en indien nodig aan te 

passen.  
▪ Daarnaast zijn wij vanuit de AVG-regeling 

verplicht ieder schooljaar opnieuw 

toestemming te vragen voor het delen van 

beeldmateriaal. Ook dit kunt u aangeven 

op het formulier in de envelop.  



▪ De gecontroleerde uitdraai van de gegevens (ook wanneer er geen wijzigingen zijn!) 

en het ingevulde formulier met privacy voorkeuren verwachten wij in de envelop mét 

de ingevulde vragenlijst uiterlijk dinsdag 14 september retour op school. Bij voorbaat 

hartelijk dank voor uw medewerking!   
 

Informatieavonden 
Er zijn informatieavonden voor de ouders van de leerlingen uit groep 1, groep 3 en groep 

8.   

Dinsdag 14 september  

19:00 – 19:30 Informatieavond groep 8   

19:45 – 20:15 Informatieavond groep 1  

19:45 – 20:15 Informatieavond groep 3  

 
Hulp van ouders 
Aan het begin van het schooljaar willen we graag inventariseren wie ons wil helpen bij de 

diverse activiteiten die we dit schooljaar voor uw kind(eren) willen organiseren.   

We blijven afhankelijk van de 

ontwikkelingen rondom het 

coronavirus of activiteiten door kunnen 

gaan, dus alles is onder voorbehoud.   

A.s. maandag 6 september krijgen de 

kinderen het formulier in de envelop 

mee naar huis waarop u aan kunt 

geven waarbij u wilt helpen.  

Ook wanneer u niet beschikbaar bent, 

vragen wij u vriendelijk dit op het 

formulier aan te geven. Graag 

ontvangen wij van alle gezinnen het 

formulier uiterlijk dinsdag 14 september retour. Alvast dank!  

 

Hulp bij het lezen met Bouw 
Voor het programma Bouw! dat kinderen in groep 3 en 4 ondersteunt met het lezen 

zoeken we nog ouders die voor een half uur op dinsdag en/of vrijdag de kinderen 

begeleiden met dit programma. Wie wil dit een half uur per week doen? We hebben ook 

nog ouders nodig voor de reservelijst, die kunnen ouders vervangen als zij een keer niet 

kunnen. Graag een reactie naar n.walters@cbsdewegwijzer.net of stuur even een Parro 

berichtje. 

 
 
Fruitdagen 
Voor dit schooljaar schrijven we ons voor groep 1 t/m 4 in om Schoolfruit via de subsidie 

van de Europese Unie te verkrijgen. Het is nog even afwachten of we ook dit jaar weer 

geselecteerd worden.   

In aansluiting daarop vinden we het fijn als u uw kinderen in ieder geval op woensdag, 

donderdag en vrijdag een stuk fruit naar keuze meegeeft.  

 

Pauze – Groep 1/2  
De kleuters nemen geen drinken mee naar school, maar wel iets gezonds te eten.  

De kleuters krijgen een beker water van de juf, in aansluiting op de gang van zaken bij 

WASKO.  

 

 
 



Schoonmaakrooster 2021-2022 
Om de school tot een hygiënische leer- en leefomgeving te 

maken voor uw kind(eren) hebben wij twee keer per jaar 

uw hulp nodig bij het extra goed schoonmaken van de 

lokalen, zeker nu ook de schoonmaakavonden van 

afgelopen schooljaar zijn geannuleerd.    

Hiervoor hebben wij een rooster gemaakt, waarbij ieder 

gezin 1 keer per schooljaar aan de beurt is.  

 

We hebben de avonden bewust qua tijd kort gehouden, van 

19:00 tot 20:30 uur, zodat u daarna eventueel nog naar 

een privé-afspraak door kan. Er zal per keer een kleine 

groep ouders per lokaal zijn.  

Wanneer u verhinderd bent op de ingedeelde datum, gaan 

wij ervan uit dat u zelf ruilt met een ouder uit dezelfde groep/klas, zodat het aantal 

ouders per lokaal hetzelfde blijft. Wilt u de ruil via Parro of mail aan juf Wendy 

doorgeven. Zie de indeling in bijlage mail.    

 

SOT data 
Ouders waarvan kinderen besproken worden in het SchoolOndersteuningsTeam (SOT) 

kunnen de volgende data van het SOT voor dit jaar in de agenda zetten: 

 

Ma 4 okt. vanaf 13.00 uur, di 30 nov. om 13.00 uur, di 8 febr. 13.00 uur, ma 11 april 

13.00 uur, di 21 juni 9.00 uur. 

 

In het SOT bespreken we leerlingen waar we als school vragen over hebben of die extra 

ondersteuning nodig hebben. Een ambulant medewerker en soms ook de orthopedagoog 

van ons Samenwerkingsverband en iemand van het sociale team van de gemeente zijn 

bij deze bespreking aanwezig. 

 

Sponsorloop 
Op woensdag 22 september is het dan zover! We willen aan het 

eind van de morgen de sponsorloop houden. (11.00-12.15 uur) 

Het doel waar we geld voor ophalen is Stichting Jarige Job én  

voor extra middelen voor school.  

 

De kinderen kunnen van te voren weer sponsors zoeken.  

In de tweede schoolweek krijgen ze hiervoor de spullen mee. 

We zoeken nog een 5-tal ouders die deze morgen willen helpen bij deze 

sponsorloop. (stempelpost, begeleiden van de jongste kinderen en het verzorgen van 

drinken). U kunt zich opgeven bij juf Nelleke (gr 1/2) of juf Rianne (gr 5/6) 

 
 
 
 
 

  

 

 
Vanuit het bestuur 
‘Onze scholen zijn weer begonnen’ is een campagne van Veilig Verkeer Nederland, 

wellicht ook beter bekend als ‘Wij gaan weer naar school’. VVN brengt met de campagne 

bij alle verkeersdeelnemers onder de aandacht dat kinderen weer de weg op gaan. 

Natuurlijk weet iedere automobilist allang dat na de zomervakantie de school weer 

begint. En toch is het goed dat men daar weer extra op bedacht is. 

En zo mogen we ook weer aan het nieuwe jaar beginnen. Natuurlijk is het logisch dat de 

school weer begint. Met alle leraressen, het team, MR, bestuur en vrijwilligers zorgen we 



dat de school weer kan beginnen. En toch mogen we erbij stilstaan dat het fijn en 

bijzonder is dat onze kinderen onderwijs mogen ontvangen. Rekenen en taal, maar ook 

om te leren met elkaar om te gaan, en plezier te hebben aan sport en spel. Om te horen 

van Gods belofte aan ons allemaal. 

Ik wens, namens ons bestuur, alle kinderen een fijne tijd op onze school. Doe goed je 

best en maak er een fijne tijd van voor de lerares, voor jou en je klasgenootjes. 

De scholen zijn weer begonnen. Het markeert een begin voor ons allemaal, daarom: 'Ga 

met God en Hij zal met je zijn. Jou nabij op al je wegen, met Zijn raad en troost en 

zegen'. 

Marinus Aalberts 

Voorzitter VPCO het Mosterdzaadje 

 

Vanuit de MR 
Maandag 20 september, staat de eerste vergadering van de Medezeggenschapsraad 

gepland. 

 

De Medezeggenschapsraad is er om mee te praten, te adviseren en (soms) mee te 

beslissen over wat er in de school en de klas gebeurt. De MR denkt mee over 

verschillende zaken die de school, de leerlingen en het personeel aangaan. U kunt hierbij 

denken aan de schoolregels en – afspraken, het schoolplan, de schoolgids en het 

onderwijs zelf. 

 

Zowel de ouders als de leerkrachten zijn spreekbuis van hun achterban. Hebt u vragen, 

ideeën of opmerkingen dan kunt u ons altijd aanspreken of mailen: 

theabogerd@cbsdewegwijzer.net  

 

Data om te onthouden (én noteren!) 
30-08-2021 Jaaropening 

01-09-2021 Luizencontrole 12.00u 

10-09-2021 BBQ met ouders en betrokkenen 18.00u 

14-09-2021 Informatieavonden 

19.00-19.30u Groep 8 

19.45-20.15u Groep 1 

19.45-20.15u Groep 3 

20 – 24 sept Oudervertelgesprekken  

22-09-2021 Sponsorloop  

 

Liederenrooster (Groep 3 t/m 8) 
Datum Psalm/lied 

03-09-2021 Psalm 8: 2 

10-09-2021 Liedboek 393:1 / NLB 248: 1 

17-09-2021 Op Toonhoogte 281 

24-09-2021 Psalm 26: 1  

 

Een hartelijke groet,  
namens alle leerkrachten, 

Tineke Folkers 

 De volgende Maandbrief verschijnt DV 27 september 2021 
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