Nieuwsbrief april 2018

Beste allemaal,
Wanneer vele paarskaarsjes branden,
is dat een prachtig gezicht
want dan zie je iedereen
als in een zee van licht.
Ik denk dan stiekem bij mezelf,
zo moet het altijd zijn:
Een spoor van licht waar je ook gaat
en nergens donkere pijn.
Het licht van Jezus in de straat,
op school, op elk plein.
In alle steden, klein en groot
zou het dan vrede zijn ?
De grote vraag dus,
waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin,
hoe krijgen we dit zuivere licht de hele wereld in ?
Hoe wandelt het naar stad en land
naar mensen groot en klein ?
Hoe wandelt het de huizen in,
om er voorgoed te zijn ?
Ik heb er over nagedacht
en heb mijn antwoord klaar,
het Licht komt er door jou en mij,
wij zijn die wandelaar.
De Paarskaars brandt,
het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen
dat dit licht nooit meer verdwijnt.

Tijdens de Paasviering hebben wij mogen kijken en luisteren naar het ontdekte geheim van Pasen.
Vanuit het donker is het licht geworden. In de verhalen van afgelopen week hebben wij stil gestaan bij
de Emmaüsgangers, het ongeloof van Tomas en Petrus die weer mee mag doen, nadat hij Jezus drie
keer had verraden. Wij mogen net als Petrus fouten maken, van onze fouten leren en het weer opnieuw
proberen. Wij zijn dankbaar voor zoveel nieuwe kansen. In de komende weken staan de verhalen van
Daniël centraal.

Groep 7:
Groep 7 heeft afgelopen woensdag meegedaan aan het basketbaltoernooi en met hun samenspel
zijn ze op een 4e plaats geëindigd.

Ook heeft groep 7 gisteren het schriftelijk verkeersexamen gemaakt waarbij ze allemaal zijn geslaagd!
Van harte gefeliciteerd! In mei volgt het praktijk examen.
Burgerschapsvorming:
Vlak voor Pasen heeft groep 7/8 meegedaan aan het Wandelen voor Water. Voorafgaand aan de tocht
heeft een gastspreker hen duidelijk gemaakt waarom schoon drinkwater van levensbelang is. Het zien
en het zelf ervaren heeft respect gegeven aan de mensen die dagelijks kilometers moeten lopen voor
schoon drinkwater. Met elkaar heeft groep 7/8 een mooi bedrag van €603,25 bij elkaar gelopen. Heel
hartelijk dank voor jullie inzet.
Leren door te doen ervaren ook steeds de kleuters. Al diverse keren zijn zij in de buurt (‘naar het
postkantoor’, reizen met de bus naar het treinstation, op bezoek bij de brandweer) op excursie gegaan.
Gisteren was er een uitstapje naar de Clantecleer in Kampen. Wat hebben zij genoten. Dit is onderwijs
met hoofd, hart en handen. Ouders die hebben gereden, ook weer hartelijk bedankt voor jullie
medewerking. Foto’s komen via de website beschikbaar.
10 april:
Aanstaande dinsdagochtend leest Rowan Tiemes uit groep 8 voor tijdens de provinciale
voorleeswedstrijd in Lelystad. ’s Middags doen we mee aan de buitenlesdag. Is samenwerking met
Jantje Beton en het IVN Natuureducatie is onze school ambassadeur voor de provincie Flevoland.
Omroep Flevoland zal aanwezig zijn. ’s Avonds vergadert de OC/MR. Als ouder bent u van harte
welkom om het open gedeelte bij te wonen. Dit gedeelte begint om 19:30 uur. Voor de agenda van
deze avond kunt u op de website kijken.

Groep 6:
Op 18 april aanstaande hebben de leerlingen van groep 6 het hockeytoernooi. Ze zijn al volop aan het
oefenen. Veel succes gewenst!

Groep 5:
De leerlingen van groep 5 spelen op 25 april het korfbaltoernooi. Ook zij zijn gestart met oefenen. Heel
veel sportplezier toegewenst!
Schoolfeest:
Op donderdag 26 april vieren we met elkaar het schoolfeest. Ditmaal is het thema HET REKENFEEST.
Allerlei activiteiten rondom het rekenonderwijs staan centraal. Komende week volgt een aparte
uitnodiging. We hanteren die dag een continurooster. Onze leerlingen zijn die dag om 14.15 uur vrij.
Meivakantie:
Van vrijdag 27 april 2018 tot en met vrijdag 11 mei 2018 hebben de leerlingen vakantie.
Studiedag team:
Op vrijdag 11 mei hebben we als een team een studiedag over onze onderwijsontwikkeling Het Leren
Zichtbaar Maken. Ditmaal staat eigenaarschap van leerlingen in de onderbouw centraal. Daarnaast
gebruiken we deze dag om verder te praten over de groepsindeling 2018-2019 en ons reken- en
(begrijpend) lezen onderwijs.
Nieuws uit de OC/MR:
MR zoekt nieuw lid
Voor de periode na de komende zomervakantie zijn we als MR op zoek naar een nieuw lid voor de
oudergeleding. In de MR denken drie betrokken ouders, samen met drie leerkrachten, na over het
beleid van de school. De MR heeft in een aantal onderwerpen instemmingsrecht. De MR is steeds op
de achtergrond aanwezig om kritisch mee te kijken naar het onderwijs. Als het u interessant lijkt om
eventueel zitting te nemen in de MR, kunt u zich opgeven via mraanboord@codenz.nl, bij Lilian Licht
(voorzitter MR lilianlicht@live.nl), of via de leerkrachten. Ter oriëntatie en kennismaking zal u worden
uitgenodigd bij het open (eerste) gedeelte van de volgende MR-vergadering van 10 april en/of 5 juni
aanstaande. Bij meerdere aanmeldingen zal er een loting plaatsvinden door de huidige leden van de
oudergeleding. Graag horen we zo spoedig mogelijk uw reactie.
Mocht u als ouder ook een onderwerp hebben waar we als MR over mee kunnen denken, dan horen
we dat graag.

Onze jarigen in april zijn:
2 april Kaylin Wolters
5 april Marjet van Aarsen
6 april Cathelijne de Regt
9 april Kaj Dalstra
13 april Floris van Altena
Jouzon Houtman
26 april Noah de Jong
29 april Thije van Aarsen
30 april Zayn Abdullah
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