Basis voor het leven!
Maandbrief

OKTOBER
Schooljaar 2021-2022

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Je mag zijn wie je bent
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd.
(Anna Terruwe)

Deze week start de Kinderboekenweek
en starten wij met een schoolproject
vanuit het thema van die
Kinderboekenweek: Worden wat je wil.
Bovenstaand gedicht vind ik altijd een
mooie verwoording van wat onderwijs is: Ieder kind is uniek en heeft al eigen gaven en
talenten meegekregen. Aan ons als opvoeders en onderwijzers de taak om die gaven en
talenten tot ontplooiing te brengen, zodat de kinderen daadwerkelijk kunnen worden wie
ze zijn; op hun eigen manier en in hun eigen tijd.
Deze week besteden we ook aandacht aan de Week Tegen Pesten, met als thema
‘Buitengesloten? Uitgesloten!’ Ook in dat kader past de boodschap van het gedicht van
Anna Terruwe; je mag zijn wie je bent! Dit gaat vast hele mooie gesprekken in de
groepen opleveren.

Personele zaken

Op 15 oktober is juf Cora jarig. We zijn dankbaar dat zij het afgelopen jaar haar werk in
gezondheid heeft mogen uitvoeren. We wensen haar een goed en fijn nieuw levensjaar
onder Gods zegen toe.
We zijn blij dat we juf Suzanne met regelmaat op school zien. In contact met de Arbo
wordt steeds gekeken of verdere uitbreiding van de uren mogelijk is. Helaas zien we daar
op dit moment nog geen mogelijkheden voor.

Versoepeling maatregelen

Een groot deel van de corona-maatregelen zijn sinds dit weekend komen te vervallen.
Wel blijft het belangrijk om alert te zijn. Juist kinderen zijn op dit moment kwetsbaar,
omdat zij niet gevaccineerd zijn.
Daarom blijven wij voorlopig per activiteit goed nadenken of het door laten gaan van de
activiteit opweegt tegen eventuele risico’s van besmetting die we lopen.
Ook zullen we bij een positieve test van medewerker of leerling contact met de GGD
opnemen voor de vervolgstappen.
Basisregel blijft nog steeds: bij klachten blijf je thuis en laat
je je testen. Zie daarvoor ook de beslisboom die als bijlage
van de maandbrief in september is verstuurd.

Sponsorloop

We hopen vandaag alle sponsorkaarten met sponsorgeld op
school te ontvangen. Ligt dit nog thuis, graag morgen (=
dinsdag 28 september) alsnog aan uw kind(eren) meegeven,
zodat wij daarna het eindresultaat bekend kunnen maken.

Week Tegen Pesten

Deze week besteden we in alle groepen extra aandacht aan het thema van de Week
Tegen Pesten: ‘Buitengesloten? Uitgesloten!’. Ook onze lessen van de Kanjertraining
sluiten hierop aan.

Projectweken KBW 2021 + feestelijke afsluiting

Woensdagmorgen 29 september starten we onder schooltijd met alle
leerlingen van CBS De Wegwijzer, OBS Den Beemd en de kinderen
van WASKO de Projectweken rondom de Kinderboekenweek 2021
‘Worden wat je wil’.

De feestelijke afsluiting is op woensdagochtend 13 oktober.
(Groot)ouders en belangstellenden zijn hiervoor van harte
uitgenodigd op school! Vanaf 11.15 uur is er koffie/thee in de hal.
Vanaf 11.30 uur gaat u in groepjes door de scholen via een vooraf uitgezette route, zie
ook de bijgevoegde poster in de mail.

Inloopmoment verplaatst

Het inloopmoment van dinsdag 5 oktober is verplaatst naar de week erna, op woensdag
13 oktober, zie bovenstaande informatie bij Projectweken.

Vrije middag groep 5 t/m 8

Vrijdagmiddag 15 oktober zijn de kinderen van groep 5-8 vrij. De hele school sluit dan
om 12.00 uur.

Herfstvakantie

Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober is het herfstvakantie en zijn alle kinderen
vrij. Een fijne week gewenst!

Studiedag team

Maandag 25 oktober, de maandag na de herfstvakantie, hebben alle kinderen nog een dag
extra vrij en hebben de leerkrachten een studiedag op school. Deze studiedag wordt gebruikt
om onderwijskundige zaken met het hele team te bespreken.

Dit jaar willen we ons verder oriënteren op een nieuwe rekenmethode en technisch- en
begrijpend lezen methodes. Verder willen we insteken op het vergroten van eigenaarschap bij
kinderen.

Luizencontrole

Woensdag 27 oktober, na de herfstvakantie, worden alle kinderen weer gecontroleerd op
aanwezigheid van luizen. Een werkgroep ouders
doet dit aan de hand van eisen die de GGD hieraan
stelt. Houdt u rekening met:
Gewassen haren
Meisjes los haar (evt. alleen een haarband)
Geen gel of haarlak in de haren
Alle hulpouders hopen wij om 12.00 uur op school
te verwachten.

Hulpouders

Hartelijk dank voor de vele aanmeldingen van hulp bij de schoolactiviteiten. Fijn dat u
ons en de kinderen wilt helpen.
Per activiteit bekijken wij of het
door kan en mag gaan en zo ja,
hoeveel hulp er nodig is en laten u
bijtijds weten of uw hulp nodig is
of niet. We verdelen dit eerlijk
over de activiteiten wanneer er
teveel aanmeldingen zijn.

Dankdag

Op woensdag 3 november is het Dankdag met als thema 'Dankend doorgaan'. De
(kinder)kerkdienst zal gehouden worden onder schooltijd, van 11.30 tot 12.30 uur in de
kerk van Hoogblokland. Nadere informatie volgt wanneer de werkgroep bijeen is
geweest.

Vanuit het bestuur

Mijn naam is Dirk-Jan Verspuij. Ik ben de vader van Julia en Sheryl en getrouwd met
Tamara. Sinds de zomervakantie ben ik nieuw in het bestuur waarin ik als lid van het TB
de post Onderhoud & Beheer als taak krijg. Het is nog even zoeken wat alles inhoudt
maar dat komt vast wel goed.
Bouw, onderhoud en beheer is mijn dagelijks werk
ik ben namelijk ondernemer in loondienst bij
Verspuij Bouwsystemen, het bedrijf waarvan ik tot
augustus vorig jaar samen met mijn vader
eigenaar was.
Kerkelijk zijn wij als gezin betrokken bij de PKN
gemeente in Hoogblokland en de Rafael gemeente
in Giessenburg.
Binnen ons gezin speelt het land Kenia een grote
rol. Onze dochter Sheryl is in Kenia geboren en
sinds 2005 zijn wij actief betrokken bij
verschillende projecten in Kenia en zijn wij sponsor
van meerdere kinderen.
Als hobby ben ik redelijk fanatiek actief als
racefietser waarin ik op recreatief niveau
wedstrijden, toertochten en tijdritten fiets.
De betrokkenheid bij Kenia heeft mij het belang
van goed en Christelijk onderwijs laten zien, als bestuurslid wil ik graag een bijdrage
leveren om dit in Hoogblokland in stand te houden.
Met vriendelijke groet, Dirk-Jan Verspuij

Data om te onthouden (én noteren!)
27 sept-1 okt
29-09-2021
13-10-2021
15-10-2021
18 - 22 sept
25-10-2021
27-10-2021
NOVEMBER
01-11-2021
03-11-2021

Week Tegen Pesten
Start Projectweken Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
Afsluiting Projectweken Kinderboekenweek, inloop vanaf 11:15 uur
Juf Cora jarig
Groep 5 t/m 8 middag vrij
Herfstvakantie
Studiedag team, leerlingen vrije dag
Luizencontrole
Maandbrief november verschijnt
Dankdag (kinder)kerkdienst

Liederenrooster (Groep 3 t/m 8)
Datum
01-10-2021
08-10-2021
15-10-2021
29-10-2021

Psalm/lied
LB 434: 1 / NLB 868: 1 – Lof zij de Heer
Op Toonhoogte 216 – Heer ik kom tot U
Ps 17: 17 (OB) en Ps 17: 14 (NB)
LB 456 / NLB 415 – Zegen ons algoede

Een hartelijke groet,
namens alle leerkrachten,
Tineke Folkers
De volgende Maandbrief verschijnt DV 1 november 2021

