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Vakantie…
We zijn weer gestart. Met volle kracht
vooruit! Zo stormachtig als het buiten is,
zo rustig is het binnen. Er wordt geconcentreerd gewerkt en we hebben er weer zin
in. We kijken uit naar een mooie periode
tot de meivakantie. Wanneer er iets is, of
als u een vraag heeft: schroom niet! We
staan voor u klaar en samen zijn we sterk.
Touchscreens…
Vorige week zijn er in de lokalen van
groep 5 t/m 8 nieuwe touchscreens opgehangen. De oude digiborden waren over
hun houdbaarheidsdatum. Nu hebben we
splinternieuw en supermodern materiaal
hangen. Het kost een hoop, maar het kon.
10-minutengesprekken…
Vandaag krijgt u via de mail een rooster
voor de gespreksavonden. We hopen dat
dit weer naar uw zin is. Iedereen tevreden
houden, is een uitdaging!
Ik hoop dat u de gesprekavond opnieuw
als zinvol zult ervaren. Kom met uw vragen, stel ze aan de leerkracht. Dan komt
er een goed gesprek op gang. Wij kijken
er naar uit.
Luizen…
Vanmorgen hebben de luizenmoeders hun
ronde door de school gedaan. Er is in
groep 8 één leerling gevonden met neten.
In groep 5 één leerling met luizen. Wilt u
er thuis ook op letten? Tegelijkertijd wil ik
namens de dames een oproep doen: Wilt u
na elke vakantie op maandagmorgen ook
een half uurtje meelopen? Langer is het
niet. Met elkaar zijn we zo klaar. Stuur een
berichtje naar Agnes Vos: 06–12685017.
Zij is de premier van de club. Momenteel
zijn het ongeveer 10 ouders die meedoen.
Als de groep wat groter is, gaat het allemaal wat makkelijker. En het is heel gezellig... Namens het luizencomité: alvast bedankt voor de aanmelding!
Leerlingtevredenheid…
Binnenkort gaan we bij de kinderen van
groep 6 t/m 8 een tevredenheidsenquête
afnemen. Anoniem mogen ze dan een vragenlijst invullen. Dat gaat over veiligheidsbeleving, pesten, relatie met de leer-

kracht, relatie met de klasgenoten, sfeer op
het plein enz… Wanneer de uitslag bekend is,
zal ik u daarover in de nieuwsbrief berichten.
De uitslag van de oudertevredenheidsenquête komt vandaag op de website.
Biddag…
Aanstaande woensdag is de school gesloten
i.v.m. de landelijke Biddag voor gewas en
arbeid. Om een stuk historisch besef te kweken hierbij het volgende: Het gebruik om in
moeilijke tijden een aparte bededag te houden zou ontstaan zijn in de middeleeuwen. Er
waren toen vaste bededagen. Daarbij ging
het vooral om omstandigheden op seculier
terrein: oorlog, honger en rampen.
Na de reformatie in de 16e eeuw, toen grote
delen van Nederland het katholicisme voor
het protestantisme verruilden, werd het houden van bededagen door de kerken overgenomen. In 1578 werd er door de Synode van
Dordrecht bepaald dat er tijdens oorlog en
rampen massaal gebeden en gedankt moest
worden. Wanneer er vervolgens een bid- of
dankdag nodig was, werd dit door de landelijke of provinciale overheden uitgeschreven.
Een vaste dag om te danken werd in 1658 in
de provincie Overijssel vastgesteld: "dat alle
jaren op den 1sten Donderdag in de Mey
door de geheele Provintie een Algem. Vasten Bededag tot afweeringe van Godes Plagen
en het verkrygen van een gezegende Somer
zal worden geholden.
Projecten…
Vanuit de Culturele Commissie Bommelerwaard hebben we weer e.e.a. georganiseerd. De onderbouwgroepen krijgen een
gastles van een kunstenaar met als thema
‘Kriebelbeestjes’. De groepen 5 en 6 gaan
volgende week naar het RAR, het archief in
Tiel. De groepen 7 en 8 gaan D.V. 4 april
naar Nationaal Monument Kamp Vught. Leerzaam.
Koningsspelen…
We zijn bezig met de organisatie van de Koningsspelen. Dat staat gepland op vrijdag 12
april. Kunt u alvast zangzaad gaan eten om
goed te kunnen meezingen bij de vlag...
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