Agenda
kennismakingsgesprekken

maandag 13 september t/m

vrijdag 24 september

schoolfotograaf

maandag 4 oktober en

dinsdag 5 oktober

start herfstvakantie

maandag 18 oktober

Voorwoord
De kop is er weer vanaf; we kijken terug op een fijne eerste week. Kennismaken met elkaar, de
afspraken weer ophalen, gewoon weer wennen aan de dagelijkse routines; wij zijn tevreden
over hoe dat allemaal gelukt is. De voornemens van alle groepen zijn duidelijk. We maken er
een mooi, gezellig en leerzaam jaar van.
Met ’t Groentje gaan we voorlopig door waar we gebleven zijn. Het is vooral de bedoeling u
te informeren over zaken die belangrijk zijn voor ouders en leerlingen van de gehele school of
van het merendeel van de groepen. Voor informatie uit de eigen groep gebruiken de
leerkrachten Social Schools. In principe verschijnt ons ouderbulletin eens in de twee weken.
Mocht het nodig zijn een extra editie uit te brengen omdat er informatie is, die niet kan
wachten tot de volgende reguliere editie, dan gebeurt dat uiteraard.
Na een jaar ’t Groentje willen we graag van u horen wat u ervan vindt. In de volgende editie
ontvangt u daar meer informatie over. Mocht u de ouderbulletins van dit schooljaar terug
willen lezen dan kan dat op onze website. Via “Onze School” en “Nieuws” komt u bij de meest
recente uitgaven terecht.
Veel leesplezier!!!
Peter Donatz, directeur a.i

Van de Gebedsgroep:
Het einde van iets, betekent een nieuw begin van iets anders!
De vakantie is weer ten einde en misschien hebben jullie als gezin met een weemoedig
gevoel afscheid genomen van een tijd dat er niets hoefde, tijd voor elkaar was en je even
nergens “verplichtingen” had. Of misschien keek iedereen in jullie gezin er naar uit om weer
naar school te gaan. Structuur en regelmaat is voor velen van ons toch een heel fijn iets. Het
geeft duidelijkheid, iedereen weet wat er van hem verwacht wordt, het geeft richting aan de
dag en ook aan de gedachten in je hoofd.
In het nieuwe schooljaar beginnen we weer “opnieuw”. Dingen die het vorige jaar niet zijn

Schooljaar 21/22- 6 september 2021 - nummer 2 | 1

gelopen zoals je wilde, krijgen een nieuwe kans. De kinderen, de juf, de ouders…….we krijgen
allemaal de mogelijkheid om dit nieuwe begin “open” tegemoet te treden. Zo is het ook met
God. Hij staat iedere keer “open” voor een nieuw begin met ons. Hij is erbij als we stralen,
maar ook als we falen. Als we iets doen wat we graag
anders hadden gedaan, geeft hij ons steeds de kans om
opnieuw te beginnen.
Wij bidden iedere 2 weken voor de kinderen, ouders en de
school als gebedsgroep. Dat iedereen zich open mag
opstellen, zich vrij mag voelen en dat we steeds opnieuw
mogen beginnen als iets anders gaat dan we gehoopt
hadden. We nodigen je van harte uit om eens langs te
komen en met ons mee te bidden, als je denkt dat dit iets
voor jou is. De drempel is laag, er wordt niets van je
verwacht. Voel je vrij ons eens te mailen of aan te spreken.
Voel je ook vrij om gebedspunten aan te dragen vanuit je
kind, je gezin of vanuit de klas. Vanzelfsprekend zijn de
punten veilig bij ons. (gebedsgroepgvp@gmail.com)
Een hele hartelijke groet van de gebedsgroep,
Andreea, Simone, Lucia, Mariët en Barbara

TSO
Nu het nieuwe schooljaar begonnen is, hanteren we ook definitief het vijf-gelijke-dagen
model. Elke dag dus om 8.30 uur starten de lessen en de laatste les wordt om 14.00 uur
afgesloten. Tussen de middag zorgen we met elkaar voor de innerlijke mens met de lekkere
lunch die van thuis meegenomen is. Deze lunch wordt voorafgegaan of gevolgd door een
pauze op het plein. Voor het toezicht op de pleinen tijdens deze middagpauze kunnen we
gelukkig weer een beroep doen op een groot aantal TSO-medewerkers.
Deze belangrijke krachten wilden graag, maar door de corona-maatregelen hebben we een
hele tijd geen beroep op hen kunnen doen. Nu het weer mag heeft een groot deel van hen
aangegeven ook in de nieuwe opzet beschikbaar te zijn.
Tot de zomervakantie was er een coördinator voor de locatie
Stellingmolen, Nelleke v.d. Meer en de coördinatie voor de
locatie Hof van Maxima was in handen van Kim Hanselman en
Renée Ranti. Nadat Nelleke aangaf haar werkzaamheden te
willen beëindigen, is zij op gepaste wijze bedankt voor haar
jarenlange inzet. Kim en Renée hebben het stokje van Nelleke
overgenomen en coördineren dus nu de volledige TSO. Morgen
staat er een bijeenkomst gepland met alle medewerkers om met
elkaar terug te kijken op de eerste week, maar ook om vooruit te kijken naar de komende
periode.

Pauze: 14.15 uur – 14.45 uur
Met de invoering van de nieuwe schooltijden is er in het rooster van de leerkrachten ook het
nodige veranderd. Zij starten om 8.30 uur met lesgeven en gaan daarmee door tot 14.00 uur,
waarbij er tussendoor een korte pauze van 15 minuten ingeroosterd is. Naast dat kwartiertje
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moeten de teamleden ook de gelegenheid krijgen om echt even op te laden. Dat doen we
van 14.15 uur tot 14.45 uur. In die tijd zijn de teamleden in de regel niet beschikbaar. Wij
koesteren dat half uur en zullen dan ook ons uiterste best doen om dan geen afspraken in te
plannen, geen telefoongesprekken te voeren en externen te
ontvangen. Om die pauze zo veel mogelijk te bewaken is er
bijv. ook afgesproken vergaderingen en andere bijeenkomsten
pas om 14.45 uur te laten beginnen.
Mocht u na schooltijd een leerkracht willen spreken, dan kan
dat natuurlijk wel, maar dan tussen 14.00 en 14.15 uur of na
14.45 uur. We hopen dat het lukt rekening te houden met deze
afspraak, zodat de teamleden na de pauze opgeladen aan
het tweede deel van hun werkdag kunnen beginnen.

Kennismakingsgesprekken (zie bijlage)
De afspraken voor de kennismakingsgesprekken zijn al gemaakt of ze worden op korte termijn
met u gemaakt. De gesprekken zijn, de naam zegt het eigenlijk al, bedoeld om kennis te
maken met elkaar. Maar niet alleen dat zal aan de orde komen. Ook
worden specifieke zaken m.b.t. de leerling besproken. In de hogere
groepen zijn bijv. de persoonlijke doelen van de leerling een mooi
gesprekonderwerp. In het verlengde daarvan kan dan gesproken
worden over hetgeen nodig is om die doelen te behalen. De
gesprekken worden vanaf groep 4 gevoerd aan de hand van ‘het
handje’, waarin de vragen voor het kindgesprek zijn verzameld. Dat
‘handje’ is als bijlage toegevoegd. De ouders van de overige
groepen ontvangen van de leerkracht een gesprekformulier uit onze methode Kwink. Het is
handig om de vragen van de formulieren vooraf met uw kind door te nemen. Zo start
iedereen goed voorbereid aan het gesprek.

Beslisboom (zie bijlage)
Hoewel de corona-maatregelen al behoorlijk zijn afgeschaald, is het jammer genoeg nog niet
zo, dat ze volledig van de baan zijn. Er zijn bijv. nog steeds regels rondom het al dan niet naar
school mogen gaan bij klachten. Het ministerie van onderwijs heeft in samenwerking met het
RIVM een nieuwe beslisboom opgesteld, zodat u als ouder zelf heel makkelijk kunt beoordelen
wanneer uw kind naar school mag of misschien toch wel thuis moet blijven. Deze beslisboom is
als bijlage aan ’t Groentje toegevoegd.

Klassenouder zijn: Is dat iets voor jou? (zie bijlage)
Inmiddels zit de eerste week op school erop en zijn de
eerste Social Schools berichten verstuurd. Daarmee
houden de leerkrachten u op de hoogte van het
reilen en zeilen in de klas. Sommige teamleden
hebben via hetzelfde medium al een oproep voor
klassenouders gedaan, anderen zullen dat
waarschijnlijk binnenkort doen. Misschien wil je
meteen met een volmondig ‘ja’ reageren of
misschien wil je er nog even over nadenken. Want
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wat houdt dat eigenlijk precies in; klassenouder zijn? Wij zetten het in de bijlage voor je op een
rijtje.

Verlofaanvragen (zie bijlage)
De zomervakantie is nog maar net voorbij, maar in de eerste week van dit schooljaar ontving
de school al vijftien verzoeken voor verlof buiten de schoolvakanties. Sommige verzoeken
hebben “ja” als antwoord gekregen, maar er zijn ook verzoeken die met een “nee”
beantwoord moesten worden.
Extra verlof wordt iedereen van harte gegund, maar dat betekent niet dat voor elk verzoek
toestemming gegeven kan worden. Er zijn namelijk wettelijke regels voor. Van de directeur
wordt niet alleen verwacht dat hij zich houdt aan die regels; het gaat zelfs nog een stap
verder. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor het al die niet verlenen van toestemming. Dat
houdt in dat de leerplichtambtenaar hem een boete kan opleggen als de toestemming niet
volgens de geldende regels gegeven wordt. Als bijlage zijn die richtlijnen toegevoegd, zodat
iedereen die overweegt een verzoek in te dienen vooraf zelf al kan beoordelen welk
antwoord te verwachten valt.

Bijbelrooster
In ons lesprogramma staat elke week een ander bijbelthema centraal. Om er voor te zorgen,
dat u in de gesprekken thuis bij deze thema’s kunt aansluiten nemen we het bijbelrooster voor
de komende vier lesweken in het Groentje op:

6 sept - 10 sept

Zondeval en Kaïn en Abel

13 sept - 17 sept

Noach en de zondvloed

20 sept - 24 sept

Abram

27 sept - 1 okt

onderbouw: Isaäk en Ismaël
bovenbouw: Sodom en Gomorra

Volgende reguliere ‘t Groentje
komt op…
maandag 20 september ‘21
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