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Beste ouders,
Gods spiegel
Hij is de bron: wij zijn het glas.
Hij is het licht: wij zijn de spiegels.
Hij stuurt de boodschap, wij weerkaatsen die.
Wij zitten in Zijn rugzak en wachten totdat Hij
ons roept.
En wanneer Hij ons in Zijn handen neemt, doen
we het werk dat Hij voor ons bestemd heeft.
Het gaat niet om ons: het gaat om Hem!
Max Lucado

Personeel
Na een lange periode van zwangerschaps- en
ouderschapsverlof gaat juf Marije haar werkzaamheden
weer hervatten. Juf Marij hoopt op maandag 11 februari
weer te beginnen in groep 3. We wensen haar weer een
fijne tijd toe.
Afname Citotoetsen
In de nieuwsbrief van januari heb ik u gevraagd om bezoeken aan huisarts, tandarts of de orthodontist zoveel
mogelijk onder schooltijd te vermijden. In deze periode
worden de Cito-toetsen afgenomen. Bij veel Cito-toetsen
zit een klassikaal deel en dan is het niet fijn als er een
leerling niet is. Dat kost heel veel extra tijd. Daarom
nogmaals de oproep om deze bezoeken zoveel mogelijk na
schooltijd te plannen.

Herhaling belangrijke oproep inschrijving nieuwe leerlingen!
Om zicht te krijgen op het aantal leerlingen dat volgend
jaar instroomt is het belangrijk dat ik weet welke leerlingen nog moeten worden ingeschreven. Ik wil daarom
een dringende oproep doen of u uw kind wilt inschrijven,
indien deze voor 1 oktober 2020 vier jaar wordt. Kent u
ouders waarvan nog geen kinderen op onze school zitten,
wilt u hen dit dan ook meedelen? Graag maak ik met hen
een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Alvast hartelijk bedankt!

Landelijke staking
Op 15 maart is er een landelijke staking aangekondigd. PCPO-TriVia staat niet achter deze landelijke
staking. Net als de CNV zijn we van mening dat staken een uiterst middel is. Op dit moment zijn er
nog volop gesprekken gaande. Onze school zal daarom niet mee doen aan deze staking. De kinderen
worden op 15 maart gewoon op school verwacht.
Vanuit de gemeente Lopik
Vanaf 3 april organiseert het Breed Sociaal Loket
de KIES-training; Kinderen In Echtscheiding Situaties. Voor meer informatie verwijs ik u naar de flyer
die bij deze nieuwsbrief is toegevoegd.
U kunt uw kind hiervoor aanmelden vóór 15 maart.

De Ouderbijdrage
Afgelopen week heeft u de brief m.b.t. de vrijwillige
ouderbijdrage voor dit schooljaar ontvangen. We willen
u vragen om deze bijdrage op korte termijn over te
maken. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
Inspectiebezoek

Op dinsdag 12 februari krijgt onze school de onderwijsinspectie op bezoek. Zij zullen een themaonderzoek uitvoeren. Het thema waarop wij bevraagd zullen worden is: ‘De overgang naar het
Voortgezet onderwijs.’
Creatieve middag
Op 12 februari staat er voor de kinderen een creatieve middag gepland. Op deze middag worden er
verschillende workshops georganiseerd waaruit de
kinderen kunnen kiezen. We hopen op een leuke creatieve middag met elkaar.
Stichting Voorkom
In de groepen 7 en 8 is er voorlichting geweest vanuit Stichting Voorkom! De kinderen hebben preventielessen gehad over roken, blowen, alcohol en social
media. Tijdens de laatste les was er een ervaringsdeskundige aanwezig. We mogen met elkaar terugkijken op goede lessen.
Parkeren rond de school
Reeds vele malen heb ik een bericht in de nieuwsbrief gezet m.b.t. het parkeren bij het brengen en
halen van de kinderen. Ik wil u met klem vragen om
niet te parkeren bij de gele strepen en ook niet te
parkeren voor de in– en uitritten van de omwonenden. Graag uw medewerking.
Agenda
12 februari inspectiebezoek
12 februari creatieve middag
23 februari start voorjaarsvakantie
Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

