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11 december 2018
Beste ouders/verzorger(s),
De laatste nieuwsbrief voor dit kalenderjaar. En de laatste nieuwsbrief van mijn hand… Met
gemengde gevoelens schrijf ik dit op. De afgelopen 3,5 jaar heb ik met plezier en veel inzet
gewerkt in Kerkwijk. Een kleine school die toch veel te bieden heeft. Veel ruimte en
faciliteiten en door de kleine klassen ook veel persoonlijke aandacht, waardoor we ook net
een stapje extra kunnen doen voor de leerlingen. Toen ik startte was het best een
spannende tijd, omdat het leerlingaantal precies rond de ondergrens schommelde.
Gelukkig is het aantal leerlingen geleidelijk iets toegenomen, waardoor we nu minder in de
gevarenzone zitten.
In de afgelopen jaren is er veel gebeurd. We hebben veel kunnen investeren in de inrichting
en de middelen (nieuwe inrichting plein, inzet tablets, nieuwe digiborden, nieuwe inrichting
hal en teamkamer etc.). Ook is er veel aandacht geweest voor leerresultaten en zijn er
waar mogelijk verbeteringen doorgevoerd. Dit blijft een continu proces waar we natuurlijk
mee doorgaan. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de voorschool en de
doorgaande lijn richting de basisschool. Ik heb ook geprobeerd de school een eigen en
blijvend gezicht te geven. We willen een school zijn met een duidelijke christelijke identiteit,
maar tegelijkertijd een school voor alle kinderen in de omgeving. Voor wat de identiteit
betreft is er het laatste jaar nauw samengewerkt met de nieuw gevormde
identiteitscommissie. In de PR-commissie is veel aandacht geweest voor het op de kaart
zetten van de school met onze kenmerkende waarden. In het promotiefilmpje komt dit mooi
tot uiting.
Het was niet altijd makkelijk. Als er mensen uitvielen was het best een tour om de
vervanging goed geregeld te krijgen. Toch is dit gelukkig wel gelukt en zijn we ook in staat
geweest langere periodes van uitval goed op te vangen.
Als ik straks echt voor het laatst de deur achter me dicht trek, dan spreek ik de wens uit dat
er verder gebouwd wordt aan goed onderwijs in een kleine, veilige setting met veel ruimte
en voorzieningen. Bij dit mooie werk wens ik het team veel sterkte en zegen toe, zodat er
nog jarenlang christelijk onderwijs gegeven kan worden in Kerkwijk.

Kerstvieringen

Voor de kerstvieringen krijgt u deze week een aparte uitnodiging. De viering voor de
onderbouw (groep 1-4) is op woensdagavond 19 december (19:00) op school en de viering
voor de bovenbouw (groep 5-8) is op donderdagavond 20 december (19:00) in de kerk.

Opleiding juf Rianne

Rianne heeft aangegeven dat ze zich graag breder wil ontwikkelen. Ze gaat de opleiding tot
IB-er (intern begeleider) volgen. Vanaf 1 februari gaat ze één dag per week besteden aan
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deze opleiding. Omdat de groepen nu klein zijn op de voorschool komt de bezetting van de
groepen niet in gevaar. Op de ochtend dat Rianne er niet is, zal Lenny de groep draaien.

Ouderbijdrage

De meeste ouderbijdrages zijn binnen. We missen het nog van een paar ouders. We zullen
hen ook apart benaderen per e-mail. De bijdrage kan overgemaakt worden naar de
rekening van de school: NL 02 RABO 0322627354 (Stg. Chr. Onderwijs Bommelerwaard).
In overleg met de (G-)MR zijn voor het schooljaar 2018-2019 de volgende bedragen
vastgesteld:
Eerste kind: € 20
Tweede kind: € 15
Derde en volgende kind: € 10

Workshop kralenfiguren maken

Wat wordt er goed gewerkt bij deze workshop. De kinderen die meedoen maken mooie
dingen. Hier een foto van deze workshop.
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Goede doel voor dit schooljaar.
Vóór de kerstvakantie zal het gespaarde geld in de diverse groepen weer opgehaald en
geteld worden, zodat we weer stenen kunnen kleuren. Hoe gaaf zou het zijn als het lukt om
gedurende het schooljaar de hele school ingekleurd te krijgen en we een mooi bedrag ‘mee
kunnen geven’ aan World Servants Bommelerwaard. Sparen jullie nog verder mee?

Infoavond over de Kanjertraining

Op donderdag 10 januari houdt de MR een ouderavond waar de Kanjertraining wordt
toegelicht. Deze methode hebben we dit schooljaar ingevoerd en is een belangrijk
instrument bij het werken aan een goed groepsklimaat. Noteer deze datum alvast (op de
kalender staat nog 17 januari, maar het is verplaatst naar 10 januari). U krijgt nog een
uitnodiging met meer details.

Cursus positief opvoeden

Triple P organiseert in het nieuwe jaar weer een cursus positief opvoeden. Wat ons betreft
van harte aanbevolen. Meer info vindt u in de bijlage.

Keukentje bij de kleuters

Het keukentje bij de kleuters is aan vervanging toe. Nu kunnen we via de Bron een keuken
krijgen die wellicht ingezet kan worden bij de kleuters. Is er misschien een handige
ouder/grootouder die ons wil helpen om dit op maat te maken en te plaatsen? Zou geweldig
zijn, want dan is er bij de kleutergroep weer een goed bruikbaar keukentje waar de kleuters
de handen kunnen wassen, de kwasten schoongemaakt kunnen worden e.d. U mag dit
melden bij mij of bij juf Nel of juf Nicole.

Kleurplaten bij verjaardagen

Bij de kleuters maken de kinderen kleurplaten voor de vaders/moeders en opa’s en oma’s.
We merken dat dit best veel tijd kost voor de leerlingen en leerkrachten. Deze tijd besteden
we liever aan gerichte activiteiten die beter aansluiten bij de leerdoelen waar aan gewerkt
wordt. Daarom stoppen we daar in het nieuwe kalenderjaar mee. We begrijpen dat dit wat
abrupt is zo halverwege het schooljaar. Dit besluit was vorig jaar al genomen, maar is in de
overdracht niet goed afgestemd.
We hopen op uw begrip hiervoor; op school kleurplaten maken voor ongeveer 150 mensen
(reken maar eens uit!) is bijna niet te doen.
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Voorschool de Rank
Kerstviering.
Donderdagochtend 20 december vieren we op de voorschool kerst. We doen dit gewoon in
de klas. Alle kinderen zijn deze ochtend welkom, dus ook de kinderen die er anders niet op
donderdag zijn. Let op! De voorschool begint gewoon om half negen, zoals we gewend
zijn. De ochtend zal er ongeveer hetzelfde uitzien als een gewone ochtend om de rust op
de groep ook te bewaren. Na afloop krijgen de kinderen allemaal een cadeautasje mee
naar huis. We zien elkaar dan weer na de kerstvakantie op maandag 7 januari.
Via deze weg wensen we u allen goede feestdagen toe en zegen voor het nieuwe jaar!

Afscheid en welkom.

Op maandag 17 december wordt Lisa 4 jaar. We vieren dan feest voor haar. Na de
kerstvakantie zal zij gaan starten bij de kleuters. Veel plezier Lisa!
Vorige week kwam Noa voor het eerst bij ons spelen. Fijn als er nieuwe vriendjes of
vriendinnetjes komen. Ook na de kerstvakantie mogen we nog twee nieuwe vriendinnetjes
welkom heten. Ook Naomi en Anna komen dan bij ons spelen. We hopen dat jullie veel
plezier zullen hebben bij ons op de voorschool.
Op donderdag 20 december is er nog de gelegenheid om Bendiks Westerink een hand te
schudden als u op de andere momenten niet in de gelegenheid bent. Vanaf 11:30-12:00 zal
hij bij ons in de groep zijn.

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 15 januari 2019.
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