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Uw kind vandaag op papier een strookje
voor de OPP bespreking mee naar huis
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vanwege een studiedag?
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40 dagenproject 2019
Als school volgen we de verhalen uit Kind op Maandag. Het thema is:
Pak mijn hand
Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: pak mijn hand, dan help ik je.
Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand, dan breng ik je verder.
In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden “pak mijn hand” op twee
manieren zou kunnen zeggen. Jezus helpt andere mensen en biedt zijn hand aan. En aan de
andere kant horen we hoe Jezus het zelf moeilijk heeft.
In de hal staat een tafel met een Paars tafelkleed. PAARS is de kleur van ingetogenheid
en inkeer, van boete en berouw. Paars kleurt de perioden waarin we ons voorbereiden op de
grote feesten: Advent en de Veertigdagentijd.
Hoe ziet de voorbereidingstijd eruit?
Het is de bedoeling dat de tafel elke week wordt aangevuld. Elke week staat een groep(en)
centraal en mag iets maken wat bij die week past en bij de verhalen die verteld worden.
Zo groeit deze tafel tot een presentatie en een plek om even na te denken over de vraag:
“Pak je Mijn hand?
Milieu
Ook op school hebben we aandacht voor het goed omgaan met het milieu.
De 80 zonnepanelen op het dak zorgen voor een belangrijk deel van de stroomvoorziening.
We zorgen ervoor dat onze omgeving steeds is opgeruimd en er geen vuil blijft zwerven in
de school en op het plein. Afval hoort in de afvalbak.
Het bedrijf dat ons afval ophaalt zorgt ook voor de scheiding van het afval.
Daarom zijn we gestopt met onze proef om ook op school plastic te scheiden.
De ouderraad had ons die tip gegeven.
Het afvalverwerkingsbedrijf beschikt over de techniek om het afval te scheiden
en op een verantwoorde manier te verweken.
Met de 40.000 mensen van de klimaatmars roepen ook wij op om nog zuiniger om te gaan
met onze aarde. En ook wij kunnen daar bij helpen. Elke stap kan het begin zijn van een
grote reis. Laten wij die eerste stap zetten als het gaat om minder plastic, minder gebruik van
de auto, spullen kopen die dicht bij huis gemaakt zijn en hergebruiken wat nog kan.
Helpt u mee ? U bent het voorbeeld voor uw kind en u geeft deze aarde door aan de
volgende generatie. “
Team
In de voorjaarsvakantie werd Sarah geboren, dochter van Juf Marije Quartel.
Met haar en haar man Rick zijn we blij met dit nieuwe leven en dat rond de
geboorte alles goed mocht gaan. Juist als opa ervaar je de spanning rond de
geboorte en ben je dankbaar voor het nieuwe leven en dat leven gespaard
werd. Natuurlijk is Sarah een hele mooie baby en haar geboorte werd aangekondigd met een
heel mooi kaartje. We wensen dit jonge gezin een gezegende toekomst!
Over een week gaan we voorlopig afscheid nemen van juf Lianne die dan met
zwangerschapsverlof gaat. Haar en haar man Jordy wensen we een verwachtingsvolle tijd
toe en we hopen u rond de meivakantie weer een heugelijk bericht te kunnen brengen. Juf
Marije Schot neemt groep Blauw dan helemaal over en is deze weken al aan het inwerken.
Acties
Morgen is er een stakingsdag op veel plekken in het onderwijs. Wij doen daar niet aan mee,
zoals ik u al eerder schreef. Wel onderstreep ik hier nogmaals dat ook wij ons zorgen maken
om de toekomst van het onderwijs en de tekorten die er zijn. Laten we met elkaar nadenken
over het doel van ons werken en zijn!
O. Daniëls
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Parkeren
De afgelopen weken hebben we gezocht naar oplossingen voor de
verkeersdrukte bij de hoofdingang 's middags bij het uitgaan van de school.
In overleg met de gemeente staan de taxi’s en busjes aan de overkant van de straat
half op de stoep geparkeerd. Onze zorg is dat de kinderen moeten instappen aan de
straatkant. Behalve de taxi's mag niemand aan de overkant op de stoep parkeren.
De gemeente zal dit ook handhaven.
Wat wij van u vragen:
Als u komt halen en brengen altijd parkeren in de vakken of om de hoek aan de
Bleek of het Zwanengat.
Moet u even wachten; zet de motor uit!
Bij het wegrijden; hou rekening met overstekende en instappende kinderen. Hou in
de hele wijk rekening met het andere verkeer en zeker met onze fietsende leerlingen.
Sommigen van hen moeten nog veel leren. En liever nog; kom zelf ook op de fiets.
Perspectiefbespreking
Op de OPP-middag/-avond op donderdag 4 april a.s., willen we u
weer graag vertellen wat onze verwachtingen zijn van uw zoon of
dochter. Wat zijn de te verwachten resultaten? Welke
ondersteuning willen we bieden, wat verwachten we van u?
We kijken met elkaar naar de mogelijkheden die uw kind heeft en
hoe het de eigen talenten inzet om tot leren te komen.
We zullen aangeven of we op de te verwachten koers liggen.
Wilt u het strookje dat uw kind vandaag op papier mee naar huis
krijgt invullen en mee teruggeven naar school? U kunt een
voorkeurstijd aangeven waarmee we zoveel mogelijk rekening
zullen houden. We beginnen om 15.00 uur.
Wij rekenen op alle ouders, uitgezonderd de ouders van de schoolverlaters.
De leerlingen komen niet mee.

Fluenta start in Hoef & Haag Het Avontuur
Op Het Avontuur ontdekken wij de toekomst.
Op Het Avontuur vinden wij het belangrijk dat kinderen nieuwsgierig blijven en
uitdagingen aangaan. Door op het eigen niveau te werken en talenten in te zetten,
vergroten de kinderen op Het Avontuur hun zelfvertrouwen om te leren en te groeien.
Het Avontuur is een veilige, protestants christelijke basisschool waar we van- en met
elkaar leren.
Op Het Avontuur vullen de kinderen hun rugzak met ervaring, kennis en
vaardigheden om de toekomst mee in te gaan. Het Avontuur komt op De Brink in
Hoef en Haag te liggen en vormt daar een plek om elkaar te ontmoeten en samen te
bouwen aan een fijne school.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.basisschoolhetavontuur.nl of neem contact
op met Ingeborg Hokken, ingeborghokken@fluenta.nl of 06-16720392
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Prikkelarme kermis Houten
Op zondag 31 maart a.s. wordt tijdens de Houtense kermis op Het Rond voor de
vijfde keer een prikkelarme kermis gehouden. De kermis zal speciaal hiervoor drie
uur eerder open gaan. Van 11.00 tot 14.00 uur zal er geen muziek, lichten of rook
zijn en ook zullen de attracties op lagere snelheid draaien.
De prikkelarme kermis is er voor kinderen met bijv. autisme, epilepsie of andere
lichamelijke/geestelijke beperking, die wel graag de kermis willen bezoeken, maar
voor wie dit vanwege hun moeite met prikkels vaak niet mogelijk is.

40-dagen tijd Kindernevendienst PKN Vianen
Een nieuw begin
Op zondag 10 maart is het veertigdagentijd project van
start gegaan. Veertig dagen lang volgen we het leven
van Jezus.
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het
buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen,
alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de
Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin.
We ontdekken dat Jezus mensen een nieuw begin laat
maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen
leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God
hem opstaan uit de dood.
Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons
allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.
In het project voor de veertigdagentijd staan we met de kinderen stil bij de vraag wat
ervoor nodig is om een nieuw begin te maken.
Elke zondag komt een vaardigheid aan de orde die daarmee te maken heeft.
De projectverbeelding bestaat uit een ‘beginnersdiploma’s’ waarop de vaardigheden
vermeld staan. Ook is daarop een verhaal te zien over de tuin van Julia en Stef,
waarmee elke zondag het Bijbelverhaal wordt ingeleid.
Elke zondag wordt er een thema behandeld en er wordt natuurlijk ook geknutseld.
Op eerste paasdag staan we stil bij de opstanding van Jezus.
Alle diensten worden gehouden in de Grote Kerk,
Korte Kerkstraat 1, aanvang 10.00 uur.
Alle kinderen van de basisschool zijn welkom!
Voor de jongste kinderen is er oppas.
Voor meer informatie: Karin Wammes (373827) en Inge van der Gun (320057)
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