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Meeleven…
Op dinsdag 5 november jongstleden is de
vader gestorven van Tessa Aleven uit
groep 5. Haar vader, Gerrie Aleven, mocht
de leeftijd van 59 jaar bereiken. Na een
ziekteproces van enige jaren kon hij niet
meer thuis blijven wonen. De laatste 14
maanden werd hij verzorgd in een verpleeghuis te Rosmalen. Vanaf deze plaats
willen we dit gezin nogmaals van harte
condoleren en sterkte wensen in dit verdriet. De lege plaats moet worden ingeleefd. Dat zijn hele zaken voor degenen
die ermee te maken hebben. Het is mooi
om te zien hoe er vanuit de klas en vanuit
het dorp is meegeleefd. Het is in korte tijd
voor groep 5 de tweede keer dat een vader werd weggenomen. Na de vader van
Jacco nu de vader van Tessa. Dat vraagt
van de leerkrachten ook de nodige wijsheid om hiermee in de klas goed om te
gaan. Gelukkig morgen wij een School met
de Bijbel zijn. Daarin kan de ware troost
gevonden worden voor weduwen en halve
wezen. Voor ongetroosten…
10 minutengesprekken…
Vanavond en morgenavond zitten we er
klaar voor. De juffen en de meesters hebben er zin in. We vinden het altijd erg leuk
om iedereen te spreken. Het is intensief,
maar het levert ook echt wat op. In uw
mailbox kreeg u het rooster. Wanneer u
bepaalde vragen hebt, of u heeft ergens
zorgen over, wilt u het dan alstublieft op
tafel leggen? We zijn er tenslotte samen
voor onze kinderen…
Rapport…
Woensdag krijgen de kinderen van groep 3
t/m 8 een rapport mee naar huis. Groep 2
krijgt bij de tweede periode een rapport
mee en groep 1 pas bij de laatste periode.
En die rapporten zien er anders uit dan
voorheen. Vroeger schreven we die met de
hand. Met een vulpen… Met al die moderne
juffen gaat dat niet meer. We hebben nu
een systeem waarin we de cijfers van de
toetsen digitaal invoeren. Met één druk op
de knop berekent de computer de gemiddelden uit. En dan nog een keer op de
muis klikken en het rapport wordt afgedrukt. Geen schrijverij meer dus. Ik heb
het met enige spijt moeten verliezen van
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die eigentijdse juffen. Maar ja, het is geen
hoofdzaak. Maar zo’n geschreven rapport
had toch wel iets. We worden steeds digitaler. We gaan met z’n allen vooruit achteruit…
Moderne media…
Om het jaar organiseert de Medezeggenschapsraad een ouderavond. U krijgt van hen
hiervoor nog een uitnodiging. Ik kan alvast
verklappen dat het gaat over moderne media, smartphone, gamen, youtubers en
vloggers. Deze avond staat gepland op D.V.
dinsdagavond 28 januari 2020. Heeft u al
een nieuwe agenda? Ik denk het niet. Misschien kunt u deze avond alvast reserveren
door het achter in uw huidige te schrijven.
We hebben een aansprekelijke spreker gevonden en we willen met elkaar het gesprek
hierover aangaan. We willen graag dat u
komt en dat we niet wegkijken bij dit thema.
Het is ook vormend om als ouders van elkaar
te horen hoe we erin staan. Met ijzer scherpt
men ijzer. We hebben allemaal als ouders de
worsteling om onze kinderen op te voeden.
En niet alleen te voeden… Toch?
Tweede Wereldoorlog…
Dit cursusjaar is het 75 jaar geleden dat ons
land bevrijd werd van de Duitse overheersing. Iets wat heel bijzonder is, moet herdacht en doorgegeven worden aan de volgende generaties. Wij willen dat als school
ook doen. Dit cursusjaar zullen we in de bovenbouw meer aandacht geven aan WO II.
Aanstaande donderdag komt dhr. Verkuil
voor een gastles in groep 7 en 8. Hij is al op
hoge leeftijd, maar toch wil hij zijn oorlogsverhaal delen en doorgeven aan onze kinderen. Misschien is het ook voor u als ouders
een mooi onderwerp om eens aan tafel over
te spreken. Zeer waarschijnlijk heeft u ook
verhalen van (over)grootouders die aan de
vergetelheid ontrukt kunnen worden. Dan
gaat het voor de kinderen ook echt leven.
Ouderbijdrage…
Deze week krijgt u een mail met het verzoek
om een vrijwillige ouderbijdrage. Niet verplicht dus. Ongeveer 96% van de ouders
deed voorgaande jaren mee. Bedankt hiervoor. Dan kunnen we eens wat extra’s doen.
Vriendelijke groet,
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