Elk kind veelzijdig en uniek
Nieuwsbrief van de school met daarin berichten over onderwijs en activiteiten op school.

Identiteit
Tekst van de dag
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van
de ondergang te redden (Johannes 3:17 Het Boek).
Wat spreekt hierin Gods liefde. Hij heeft zijn Zoon gezonden om de wereld te redden, zoals ook al staat in
het vers ervoor (God had de wereld zo lief…). En dan er achteraan deze woorden: Jezus is niet gekomen om
te oordelen, maar om leven te geven. Niet de boom van kennis van goed en kwaad en de gedachten in ons
achterhoofd die ons zeggen dat het nooit goed genoeg is. Jezus is de boom des levens, die kwam om ons te
laten groeien naar het licht. Gods licht, dat wij mogen laten schijnen in een donkere wereld.

Kerk school gezinsdienst: Jacob en Ezau
[Een verslag van Mirjam en Sterre uit groep 7]
Het Mozaïek had in het Kruispunt de kerk school gezinsdienst. Als je binnen kwam werd je gegroet en kreeg
je de tekst en de liederen. Toen we allemaal zaten begonnen we met een lied dat gezongen werd door Roos
van groep 8. Daarna begon de dominee met het eerste stukje van zijn preek. Daarna kwamen er 5 kinderen
uit groep 6 die een stukje uit de Bijbel gingen voorlezen. Die hebben een puzzelstukje er in gezet. Toen
gingen we weer een lied zingen wat gezongen werd door roos gezongen. Toen kwamen er 7 kinderen uit
groep 5 die 2 toneelstukjes gingen spelen. Toen ze klaar waren zette ze een piepschuim puzzelstukje op een
schildersezel uit groep 1. Toen gingen we weer liederen zingen. Toen kwamen er 3 kinderen uit groep 7 op
het podium die een zelfgemaakt gedichtje gingen voorlezen. Daarna deden hun ook een puzzelstukje bij de
puzzel en het paste precies.
Toen ging de dominee preken over Jacob en Ezau, hij had het duidelijk uitgebeeld met plaatjes. Daarna
gingen we weer liederen dat gezongen werd door Anna uit groep 7. Daarna gingen we weer liederen
zingen. Daarna ging de dominee het einde van zijn preek houden. Daarna ging groep 8 vertellen dat ze een
verrassing hadden. Aan het einde als je wegging kreeg je namelijk een papieren hartje waarop stond: “God
zal met je zijn”, die zelf ingekleurd was door groep 8 met een snoephartje dat werd uitgedeeld door groep 8.
En daarna gingen er twee kinderen uit groep 8 een gebed voorlezen. En toen was de dienst klaar. Je kon nog
koffie en thee drinken.
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Kind op maandag
Week 49 * 2-6 december
Ik zie je wel
Jesaja 40:1 en Lucas 1:5-38
We horen deze week over de priester Zacharias. In het eerste verhaal leest hij uit een oude boekrol van de
profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet - zijn woord houdt altijd stand. In het tweede verhaal
ervaart Zacharias dat ook zelf. In de tempel verschijnt een engel die vertelt dat hij en zijn vrouw Elisabet een
zoon zullen krijgen. In het laatste verhaal van deze week krijgt Maria bezoek van de engel. Zij wordt de
moeder van Jezus
Week 50 * 9-13 december
Zing in het donker
Jesaja 8:23 - 9:6 en Lucas 1:39-80
Zacharias lees verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu nog in het donker zitten, maar een groot
licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij Elisabet en Zacharias, zingt ze het uit. En later zingt ook
Zacharias, als zijn zoon Johannes geboren is.
Week 51 * 16-20 december
Kom je ook?
Matteüs 1:18-25 en Lucas 2:1-20
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt een kind dat niet van hem is; kan hij maar beter
weggaan? Maar in zijn droom vertelt een engel hem hoe het zal gaan. Jezus zal geboren worden, de zoon
van God. Jozef zal het meemaken. In het Kerstverhaal horen we hoe de herders in het veld te horen krijgen
dat Jezus geboren is. Ze gaan meteen naar de stal.

Kerstvieringen
Op donderdagavond 19 december hopen we in alle groepen het Kerstfeest te vieren. U ontvangt hiervoor
nog een uitnodiging via de groepsleerkrachten. We geven hierbij vast de algemene planning:
● Rond 18:15 uur deuren open.
● Van 18:30-19:30 uur Kerstvieringen in de groepen.
○ Voor de groepen 1-2 is dit met ouders (max. 2 personen per kind).
○ Voor de groepen 3-8 is dit alleen met de kinderen van de groep.
● Vanaf 19:15 uur is er onder de overkapping glühwein, warme chocolademelk en kerstbrood voor de
ouders. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
● Kinderen komen rond 19.30 naar buiten.

Ouders
Ouderbijdrage
Inmiddels is de link voor de betaling van de ouderbijdrage via de mail verzonden. Veel ouders hebben
inmiddels betaald en het systeem lijkt goed te werken. We sturen binnenkort een herinnering, met het oog
op het einde van boekjaar 2019. Dank voor alle bijdragen die al binnen zijn!
Nieuwsbrief 29 november 2019

Team
ROE en observaties
In groep 4 zijn we gestart met begeleiding van de IJsselgroep op het groepsproces. We worden daarin
begeleiding door een gedragswetenschapper. We hebben haar gevraagd om in alle groepen observaties te
doen en ons zo te ondersteunen in ons speerpunt ‘Samen pedagogisch sterk’. Het geeft ons meer zicht op
gedrag en vooral op welke punten onze aanpak werkt en waar er een andere aanpak nodig is.

Collegiale consultaties
Het kan gebeuren dat kinderen vertellen dat een andere meester of juf op bezoek was in de klas. We
noemen dat collegiale consultaties. We denken dat we veel kunnen leren door gericht bij elkaar te kijken.

Gesprekken
Om een aantal ontwikkelingen te versnellen wordt de komende tijd ook een aantal keer een invaller ingezet
die op een dag een aantal leerkrachten kort vervangt. In die tijd kunnen we gesprekken voeren over
ontwikkelingen in de groep, de schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Het kan ook zijn dat die
invaller de directeur is of de intern begeleider. Op die manier ontstaat er een win-win, omdat deze korte
lesmomenten een goede manier zijn om een beeld te krijgen van de groepen.

Beeldcoaching
Leerkrachten krijgen de mogelijkheid om zich vrijwillig aan te melden voor beeldcoaching. De beeldcoach
filmt dan een aantal afgesproken lesmomenten en deze worden nabesproken. Deelname aan de
beeldcoaching is altijd een vrijwillige keuze van een leerkracht die nog beter wil worden in zijn of haar vak.
De opnames zijn gericht op de leerkracht en niet op individuele kinderen. De beelden worden na afloop van
het traject vernietigd.

Data
Studiedagen
Aan het begin van het jaar hebben we u verteld dat we bezig waren met het uitzoeken van de lesuren van
de afgelopen jaren. We wisten al dat er een eerste studiedag zou komen (maandag 28 oktober). Inmiddels is
duidelijk dat er ook ruimte is voor een tweede studiedag op dinsdag 21 januari en een derde studiedag op
donderdag 9 april (voor Pasen). De laatste studiedag is op vrijdag 17 juli (laatste schooldag). Deze dag stond
al gepland. We hebben aan de medezeggenschapsraad uitgebreid uitgelegd hoe deze ruimte is ontstaan.
De jaarplanning van dit jaar wordt daarmee de lijn voor de komende jaren, waarbij er jaarlijks vier
studiedagen zijn (hele dag in oktober, hele dag in april, woensdag in juni en laatste schooldag in juli). We
verdelen deze vier dagen over de verschillende dagen van de week.
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Agenda
ma
do
ma
wo
do
di
do

02-12
05-12
09-12
18-12
19-12
21-01
09-04

Avond met de overblijfouders (19:00 uur)
Sinterklaasfeest, continurooster tot 14:30 uur
Groepsavond groep 4 (19:30 uur)
Volgende nieuwsbrief
Kerstviering op school
Studiedag 1-8
Studiedag 1-8

Schoolfotograaf
GRATIS VERZENDING TM 1-12:
Herinneringen voor nu en later: portret, gezin en groepsfoto’s die blijvende herinneringen worden voor uw
kinderen.
Bestel online via pc of mobiele telefoon: https://bestel.rdfoto.nl
Digitale bestanden binnen enkel uren in de mail voor het digitale fotoboek!
HAPPY MEMORIES OP: Fotopapier va € 4,00, canvas, hout, hdmetal : in alle maten.
Foto kadootje o.a. schort, mok, onderzetters, placemat, lunchbox of hdmetal sleutelhanger
Heeft u vragen? vragen@rdfoto.nl . Schoolfoto’s van verleden jaar staan ook nog online.
Alvast bedankt en veel kijkplezier
RDSCHOOLFOTO, uw schoolfotograaf
035-8880086
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