Nieuwsbrief
September 2019

Datum

Activiteit

3 september
4 september
9 september
13 t/m 27 sept
16 september
16 september
17 september

Sportdag 7/8
Roostervrije dag juf Daphne, juf Annemarie vervangt
Luizencontrole
Week van de Positieve Gezondheid
Muziekworkshop voorschool alle peuters welkom
Schoolverpleegkundige op school
Startgesprekken gr.1 en 2: 9.30-11.00 uur
andere groepen:
18.00-21.00 uur
Startgesprekken gr. 4 t/m 8: 13.00-15.00 uur
Startgesprekken gr. 3:
18.00-21.00 uur
Roostervrije dag juf Daphne, juf Annemarie vervangt

18 september
19 september
25 september

3 oktober
Voor groep 1 t/m 3: Schrijver op school
8 en 9 oktober Open lesuur 9.00 – 10.00 uur
21 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij
Bijbelverhalen
Vandaag zijn we begonnen met het Bijbelverhaal over Noach. Hij krijgt de opdracht van
God om een ark te gaan bouwen. Hij doet wat God van hem vraagt en bouwt de
reusachtige ark. De mensen lachten hem uit, maar Noach waarschuwt hen. Noach maakt
hokken in de ark en zorgt dat er een voorraad eten is voor mensen en dieren. Als alles
klaar is, laat God heel veel dieren naar de ark komen. Ook gaan Noach, zijn vrouw en hun
zonen met hun vrouwen de ark in. Dan sluit God zelf de deur en begint het te regenen en
regenen. Het regent zoveel, dat de ark gaat drijven. Ze dobberen heel lang op het water.
Als het water gaat zakken en de aarde weer droog wordt, belooft God aan Noach, dat Hij
nooit meer heel de aarde zal laten overstromen met water. Daarvoor geeft Hij een teken,
dat teken kunnen we nu nog steeds zien als het regent en de zon schijnt.

Daarna gaan de verhalen over Abraham en zijn gezin. Abraham vertrouwt op God en
verlaat zijn land, samen met zijn vrouw Sara en zijn neef Lot. Hij weet niet waar hij heen
gaat. God wijst hen de weg. God belooft Abraham en Sara een grote familie zouden
krijgen, maar zij zijn al oud en hebben nog geen kindje. Toch krijgen zij een zoon, Izaäk.
Hij groeit op en krijgt een lieve vrouw, Rebekka. Samen krijgen zij twee zonen, Ezau en
Jakob. Als oudste heeft Ezau recht op de grote zegen, maar God heeft deze grote zegen
aan Jakob beloofd. Rebekka hoort dat Izaäk toch de grote zegen aan Ezau wil geven, en
samen met Jakob ontnemen ze de grote zegen van Ezau. Ezau is woedend en wil Jakob
doden en Jakob moet vluchten voor zijn broer. Hoe moet het nu verder gaan?

Voorschool
De eerste weken van september werken we nog met het thema:
’Welkom op de voorschool”. Op 16 september beginnen we aan
het project: Kleur, vorm en tellen aan de hand van “beer is jarig”.
Op 16 september is er op de voorschool een
muziek workshop. Alle kinderen van de
voorschool zijn hierbij van harte welkom.
Wij vinden het heel gezellig dat Hannah Bouman en Suus Westerlaken bij ons komen
spelen. Wij wensen hen een fijne en leerzame tijd toe, bij ons op de voorschool.

Beleid gezonde voeding
Wij, leraren en ouders, vinden gezonde voeding en gezond eetgedrag belangrijk voor
kinderen. Voeding is namelijk een belangrijke basis van een goede gezondheid. Daarom
hebben we besloten om het thema voeding structurele aandacht te
geven op school. Op de website, www.smdbzuilichem.nl, vindt u het
voedingsbeleid waarin u kunt lezen wat de regels en afspraken bij ons
op school zijn, zodat we samen een bijdrage kunnen leveren aan
gezonde voeding bij de kinderen. Dit voedingsbeleid volgt de adviezen
en richtlijnen van het Voedingscentrum.

Week van de Positieve Gezondheid
Wij doen mee aan de Week van de Positieve Gezondheid (13-27 september 2019)
Positieve Gezondheid is een nieuwe manier van kijken naar gezondheid. We kijken daarbij
vooral naar de kracht van kinderen en mensen, in plaats van naar hun beperkingen en/of
ziektes. Dus: Waar ben je goed in? Waar krijg je energie van? Zit je lekker in je vel? Wat
zijn je dromen? Positieve Gezondheid maakt mensen en kinderen veerkrachtiger.
Op onze school doen we doen we ter gelegenheid van de Week van de Positieve
Gezondheid de volgende activiteiten:




Complimenten dag
Activiteiten uit het boek ‘Stil zitten als een kikker’.
In de gymles van Spel& doen we spelletjes in het teken van positieve gezondheid

De Week van de Positieve Gezondheid wordt mede mogelijk gemaakt door GGD
Gelderland-Zuid en de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel.

Hieronder ziet u het spinnenweb van Positieve Gezondheid voor kinderen:

Wilt u als ouder of verzorger ook met (of voor) uw kind kijken naar Positieve Gezondheid?
Via deze link kunt u samen een digitale vragenlijst over Positieve Gezondheid invullen.
Een mooie tool om hier met uw kind over te praten.
Meer informatie vindt u op www.iph.nl.

KLASBORD
In groep 6/7a zijn we sinds de eerste week van dit schooljaar gestart met Klasbord.
Dit is een pilot om uit te vinden of dit een communiatietool is, die we willen gebruiken op
onze school.
We zijn nog bezig om andere te onderzoeken, dus het kan zijn dat we uiteindelijk toch
voor iets anders kiezen.
Het voordeel van Klasbord in tegenstelling tot Facebook is, dat alleen mensen die een
code hebben van de groep en geaccepteerd worden door de leerkracht, toegang krijgen
tot de groep op Klasbord. Klasbord is dus volledig AVG-proof.
We verspreiden tot op heden hier nog geen informatie op, maar het doel is dat ouders
mee kunnen kijken in de klas en een beetje een beeld krijgen van wat we doen.
Groeten, juf Samantha en juf Annelein

Startgesprekken: 17, 18 en 19 september
Op 17, 18 en 19 september worden startgesprekken gehouden.
Dinsdag 17 september
Groep 1 en 2
Andere groepen

van 9.30-11.00 uur
van 18.00-21.00 uur

Woensdag 18 september
Groep 4 t/m 8

van: 13.00-15.00 uur

Donderdag 19 september
Groep 3

van: 19.00-21.00 uur

Voet- en fietspad Nieuwstraat - Schoolstraat
Een belangrijke verbinding tussen de nieuwbouw Harenstraat / Harenhof en onze school,
vormt De Heuvel. Langs deze weg beweegt zich dagelijks veel verkeer. Meerdere keren
zag ik ouders en kinderen fietsend gebruik maken van het trottoir. Begrijpelijk omdat De
Heuvel vrij smal is en veel geparkeerde auto’s op de rijbaan staan. Men kiest dan een
veilige route.
Nu er bouwplannen zijn voor de Schoolstraat, doet zich ook de kans voor
een nieuwe verbinding tussen Nieuwstraat en de Schoolstraat te
realiseren. Een doorsteek die uitkomt bij de ontsluitingsweg van OostZuilichem. Een voet- en fietspad zou een kortere en veilige verbinding
kunnen zijn.
Uiteraard is van velen de medewerking nodig om dit te realiseren. Niet in de laatste plaats
van de eigenaren van de grond. Ik ondersteun van harte dit idee. Ook ben ik benieuwd of
u, de ouders van onze school, dit initiatief ook ondersteunen.
Het zou fijn zijn als u uw mening met mij wilt delen. Ook als u dit initiatief helemaal niet ziet
zitten. Stuurt u dan een mail naar directie@smdbzuilichem.nl.
J. van Leerdam

Informatie Squla
De kinderen krijgen vandaag het foldertje van Squla mee naar huis.
In dit foldertje vindt u een aanbieding.
We geven dit vanuit school mee, omdat er vanuit een goede en betrouwbare manier
geoefend wordt met de lesstof die de kinderen ook op school krijgen.
We geven dit mee als informatie. Het is de keus aan u of zich aanmeld of niet. Het is dus
niet verplicht.

Herhaling opoep: Vacature identiteitscommissie
Voor iedere van de stichting uitgaande school is er een
identiteitscommissie. In deze commissie is voor onze school een
vacature ontstaan.
Wat is de taak van de identiteitscommissie?
 Een identiteitscommissie zorgt voor bevordering van het
protestants christelijk onderwijs op de school waarmee
deze verbonden is.
 Een identiteitscommissie heeft tot taak het:
o indien daartoe uitgenodigd door het
toezichthoudend bestuursdeel, doen van een voordracht voor een
toezichthoudend bestuurslid van de stichting;
o gevraagd en ongevraagd adviseren aan de directie van de school waarmee
zij verbonden is over identiteitsaangelegenheden;
o indien daartoe uitgenodigd door het toezichthoudend bestuursdeel,
adviseren aan het bestuur over voorgenomen vaststelling of wijziging van
reglementen;
o bewerkstelligen van informatie-uitwisseling tussen de stichting en de ouders
van de leerlingen van de school waarmee zij is verbonden;
o deelnemen aan commissies en werkgroepen indien zij daartoe door het
bestuur of een bestuursdeel wordt uitgenodigd.

Als u meer specifieke informatie wilt ontvangen, en/of heeft u belangstelling voor deze
functie, dan kunt u contact opnemen met meester Van Leerdam, telefoon: 0418-672466 of
per mail: h.vanleerdam@smdbzuilichem.nl.

Herhaling oproep: decoratieteam
De hal van de school zag er oorspronkelijk niet erg gezellig uit. Een aantal
ouders hebben samen een decoratieteam gevormd en zij hebben de hal van
de school gezellig versierd met mooie decoraties. Aan de hand van de
seizoenen past het team de decoraties aan.
Dit decoratieteam heeft nieuwe mensen nodig.
Heeft u zin om mee te helpen de hal van de school gezellig te maken voor de kinderen,
dan kunt u contact opnemen met meester Van Leerdam, 0418-672466.

Aanmeldstrook
De ouders/verzorgers van:
………………………………………………………groep…………
………………………………………………………groep…………
………………………………………………………groep…………
………………………………………………………groep…………
komen naar het startgesprek op 17, 18 en/of 19 september.
Ik / wij kom(en) op :
Dinsdag 17 september
0
Groep 1 en 2
0
Andere groepen

van 9.30-11.00 uur
van 18.00-21.00 uur

Woensdag 18 september
0
Groep 4 t/m 8

van: 13.00-15.00 uur

Donderdag 19 september
0
Groep 3

van: 19.00-21.00 uur

Graag het ‘0’ van uw keuze aankruisen

