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Waar liefde is, is leven.

De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij. 2017 is in volle gang.
Zoals u ziet, is er weer allerlei nieuws te melden.
Nieuwjaars koffie/thee-uurtje
Op maandag 9 januari zijn we gestart met een koffie- en thee uurtje om elkaar een goed jaar toe te
wensen. Hen heeft ons uitgebreid verwend met allerlei lekkernijen! Fijn om elkaar ook op dit moment te
spreken. Een activiteit waar we een vervolg aan zullen geven.
Team
Als team functioneren we sinds afgelopen week weer in de ‘vertrouwde’ samenstelling. Hanneke en
Jacqueline hebben hun werk op school hervat. Ze doen dit, zoals we van hen gewend zijn, met veel inzet
en enthousiasme!
Instrumenten-circuit
Op 24 januari hebben de leerlingen van groep 5,6 en 7 genoten van een instrumenten-circuit. Ze hebben
kennis gemaakt met verschillende instrumenten onder begeleiding van vier muziekdocenten van ‘Kunst
rond de Venen.’ In het speellokaal waren heel wat vrolijke noten te horen!
Project kerk en school
Op zondag 12 februari worden de kerk-schooldiensten gehouden. De diensten zijn in de ‘Morgenster’ om
10.00 uur en in de Hervormde Kerk van Vinkeveen om 9.30 uur. Het thema van het project is: ‘Wie is
Jezus?’ In de weken voorafgaand aan zondag 12 februari, wordt er over dit thema gewerkt. Tijdens een
gezamenlijke start van het project hebben we hier al iets over geleerd. In de kerk zal er worden
gecollecteerd voor de Bewaarschool in Amsterdam. Deze stichting organiseert samen met kerken allerlei
activiteiten voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Na de diensten kunnen we elkaar ontmoeten onder
het genot van een kopje koffie of thee in de verenigingsgebouwen van de kerken en kunnen de werkjes
van de kinderen worden bekeken.
Adviesgesprekken
In november 2016 hebben de leerlingen van groep 8 een voorlopig schooladvies ontvangen. Op 30 en
31 januari zijn de definitieve adviezen gegeven. Met dit advies in de hand kunnen de leerlingen gericht
verschillende open dagen/avonden van het vervolgonderwijs bezoeken.
Rapporten
De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen op donderdag 9 februari hun rapport mee naar huis. De leerlingen
van groep 3 t/m 8 ontvangen hun rapport op dinsdag 14 februari. Wilt u de rapportmappen die nog thuis
liggen, inleveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter?
In de data voor de rapportgesprekken voor de leerlingen van groep 1 en 2, is een kleine wijziging
aangebracht. Voor de duidelijkheid hier de data op een rijtje:
rapportgesprekken groep 1 en 2 : maandag 13 februari
rapportgesprekken groep 1 t/m 8 : donderdag 16 februari
rapportgesprekken groep 3 t/m 8 : maandag 20 februari
Extra vrije dag
Op vrijdag 24 februari zijn alle leerlingen vrij. Dit is een extra vrije dag voordat de voorjaarsvakantie
begint.
Schalen en schotels
Voor de kerstvakantie hebben we met elkaar genoten van een heerlijk kerstdiner. U hebt er met elkaar
voor gezorgd dat we hebben kunnen genieten van allerlei lekkernijen. Op de bar staan nog wat
achtergebleven schalen en schotels. Haalt u uw eigendommen deze week even op?
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Vul de kas project
Zoals u eerder hebt gelezen, doen we mee aan het ‘Vul de kas- project’ van de Jumbo.
Om extra geld in te zamelen, hebben we een ludieke actie ingezonden.
Deze ludieke actie mag worden uitgevoerd op woensdagochtend 22 februari.
Leerlingen van groep 8 gaan in de Jumbo voorlezen aan kinderen die met hun ouders boodschappen
aan het doen zijn. De opbrengst van de actie wordt besteed aan nieuwe (voorlees)boeken.
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Psalm van de week
30 januari
06 februari
13 februari
20 februari

extra luizencontrole groep 6,7,8
rapporten mee naar huis groep 1 en 2
gastles ‘Zeebenen gezocht’ groep 8
juf Karin jarig!
kerk-schooldienst
rapportgesprekken groep 1 en 2
rapporten mee naar huis groep 3 t/m 8
verjaardagsfeest juf Karin met groep 3/4
rapportgesprekken groep 1 t/m 8
voorlichting Bureau Halt over online veiligheid in groep 8
boekpromotie in alle groepen
rapportgesprekken groep 3 t/m 8
groep 8 leest in de Jumbo voor aan ‘winkelende peuters’
gastles over brandveiligheid groep 3/4
extra vrije dag; alle leerlingen zijn vrij
voorjaarsvakantie

weer naar school,
luizencontrole
boekpromotie in alle groepen
kunstweken
grote rekendag groep 1 t/m 8
alle leerlingen zijn vrij i.v.m. een studiedag over begrijpend lezen voor
het team
schoolvoetbal jongens 7/8 bij Hertha

Psalm 25 vs 4
Psalm 93 vs 1
Psalm 97 vs 7 (6)
Psalm 98 vs 4

Lied van de maand uit het Nieuwe Liedboek
Februari
Lied 653: U kennen, uit en tot u leven
Lied 656: Ik ben de wijnstok

Tot slot
Een hartelijke groet,
mede namens het team,
Petra Eindhoven
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