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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de negende nieuwsbrief van 
het schooljaar 2019-2020. 

  

Beste wensen! 
Namens de collega’s van team Zeewolde wil ik u 
alle goed voor het nieuwe jaar toewensen! 
Na twee weken vakantie zijn we weer fris van 
start gegaan. 
Juf Marije is nog niet volledig hersteld van haar 
operatie. Op maandag en dinsdag is ze wel een 
deel van de morgen op school. We hopen dat ze 
zich snel weer beter zal voelen. Juf Naomi ver-
vangt Marije nu en zal Marije ook tijdens haar 
zwangerschapsverlof vervangen. 

  

Kind op maandag 
In het begin van het nieuwe jaar lezen we verha-
len over Jezus. Hij wordt door de Bijbel omschre-
ven als een zoon van David, een koningskind. Eén 
van de eerste dingen die over deze koning ver-
teld worden is dat hij gered wordt. Jezus is nog 
een klein kind als zijn vader en moeder hem 
meenemen op de vlucht voor koning Herodes. 
Daarmee is de toon van zijn verhaal gezet. In de 
persoon van Jezus komt God zelf naar de aarde; 
niet als een sterke, machtige heerser, maar als 
een kwetsbaar mens. Jezus komt om kwetsbare 
mensen op te zoeken, sterker nog: om in hun 
schoenen te gaan staan. Dat zien we ook als de 
verhalen verder gaan. We horen hoe Jezus be-
proefd wordt in de woestijn. Maar ook hoe hij 
zieke mensen geneest en hoe hij vertelt over 
God. God zorgt voor mensen, zo vertelt Jezus. Hij 
zorgt voor de mensen, maar ook voor de vogels 
in de lucht en de bloemen op het veld. Hoe 
kwetsbaar ze ook zijn; ze mogen vertrouwen op 
zorg en bescherming. 
 
Honderden huizen 
Afgelopen week zijn wij in groep A 
begonnen aan het thema 'honder-
den huizen'. Zo hebben we de 

eerst week stil gestaan bij de stappen die er no-
dig zijn voor het bouwen van een huis. Eerst be-
denkt een architect een ontwerp. Die maakt er 
een bouwtekening van die vervolgens de bouw-
vakkers gebruiken bij het bouwen van het huis. 
Ook hebben we stil gestaan bij wat voor een 
soort huizen er zijn. In gesprek kwamen we er 
achter dat de meeste kinderen uit groep A in een 
rijtjeshuis wonen. De kinderen hebben hun eigen 
kasteel ontworpen en nagemaakt met papier. De 
resultaten van deze ontwerpen kun je terugvin-
den in de gang van groep A. 

    
 
 
Staking 
De onderwijsvakbonden hebben een 4e grote 
onderwijsstaking aangekondigd op 30 en 31 
 januari. De werkdruk loopt op in het onderwijs 
en de kwaliteit van het onderwijs staat onder 
druk. Zo lang er geen structurele oplossingen ko-
men,  blijven de bonden actievoeren. 
Ook ons schoolteam maakt zich unaniem zorgen 
over de ontwikkelingen in het basisonderwijs. 
Doet De Springplank ook mee? 
In Zeewolde hebben de collega’s van de Spring-
plank ervoor gekozen niet mee te doen met de 
staking. 
 

  

Groepsbesprekingen 
Deze weken nemen we bij de leerlingen de Cito- 
toetsen af. Tijdens de groepsbesprekingen kijken 
de leerkrachten samen met de intern begeleider 
naar de groei van de leerlingen. We leggen dan 
de gegevens van de Cito toetsen, de methode-
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toetsen en onze observaties naast elkaar. Met el-
kaar bespreken we vervolgens wat deze gege-
vens zeggen over ons aanbod en wat dit bete-
kent voor ons aanbod in de komende periode.  
Tijdens de ouderavonden in februari bespreken 
we met u als ouder de ontwikkelingen van uw 
zoon en dochter aan de hand van het ontwikke-
lingsperspectief. 
 

  

Nieuws vanuit de M.R. 
 
Maandag 2 december zijn we voor de tweede 
keer dit jaar met de MR bij elkaar geweest om de 
lopende zaken  te bespreken. Bij alle vergaderin-
gen is Bert er het eerste deel bij om de beleid-
stukken die op de agenda staan toe te lichten en 
vragen te beantwoorden. Het tweede deel van 
de vergadering praat de M.R. erover door. In de 
loop van het volgende schooljaar hoopt Bert 
Veldhorst met pensioen te gaan. De M.R. is nauw 
betrokken bij het zoeken naar een nieuwe direc-
teur en de komende tijd zullen we hierover in ge-
sprek gaan met Jan Lindemulder, algemeen be-
stuurder van Educare.  Ook is er gesproken over 
de steeds wat teruglopende inkomsten van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Veel extraatjes voor de 
kinderen worden hieruit betaald. We willen als 
M.R. onderstrepen hoe belangrijk het is dat zo-
veel mogelijk ouders deze bijdrage betalen. El-
vera Stitselaar heeft aangeven haar taak als M.R. 
lid neer te willen leggen. We gaan op zoek naar 
een ander teamlid om de M.R. geleding weer aan 
te vullen. De volgende vergaderingen zijn ge-
pland op: 16 maart 2020, 18 mei 2020 en 22 juni 
2020. We houden u in de Nieuwsbrief op de 
hoogte van onze bezigheden. 

  

Nationale voorleesdagen 
 
Woensdag starten de nationale voorleesdagen. 
Bij ons op school vinden we lezen heel belangrijk: 
we besteden dan ook veel aandacht aan leesmo-
tivatie en plezier. Tijdens de nationale voorlees-
dagen komen er bekende en onbekende mensen 
voorlezen op school  We zouden het heel leuk 
vinden als er in iedere klas een ouder of meer-
dere ouders komen voorlezen. Wellicht heeft u 

nog een jeugdboek van u zelf dat u graag wilt 
voorlezen of een ander boek.  
Als u het leuk vindt om dit te doen en u kunt 
woensdag 22 januari om 8.50 uur dan horen we 
het graag! Opgeven kan bij de eigen leerkracht of 
in antwoord op deze mail.

 
 
 
Data 

22 jan. t/m 31 jan.  De Nationale Voorleesdagen 

28 januari Groepsbespreking groep A 
Groep A is vrij om 12.15 uur. 

30 januari  Groepsbespreking groep B 
Groep B is om 12.15 uur vrij. 

31 januari 10e Nieuwsbrief 
Studiemiddag: alle kinderen zijn 
vrij om 12.30 uur. 

14 februari 11e Nieuwsbrief 
Schoolverlatersadvies 
Uitgifte 2e rapport 

 18 en 20 februari Ouderavonden 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 
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