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Goede God, 
 

U bent er, u zal er zijn. 

Geef dat we uw roepstem horen.  

Geef dat we uw naam verstaan.  

U bent er, u zal er zijn,  

Voor ons en voor iedereen.  

Geef dat we er zijn voor u.  

Geef dat we er zijn voor elkaar, 

Als we blij zijn, als we bang en verdrietig zijn,  

zomaar elke dag.  

Lieve ander, lieve medemens, 

Ik zal er zijn voor jou.  
 

Dank u God. 
 

Amen 

(Kind op Maandag) 

 

 

Wereldburgerschap, leerlingenraad en pleinwacht  
We willen onze kinderen opleiden tot een nieuwe generatie wereldburgers. Vertrouwen vormt 
daarbij de basis, maar ook het leren nemen van verantwoordelijkheid. Om dit te stimuleren, 
betrekken we onze kinderen bij wat er gebeurt op school, bijvoorbeeld door hen zitting te laten 
nemen in een leerlingenraad. Vorige week is de nieuwe leerlingenraad voor de eerste keer weer 
bijeen geweest. De kinderen hebben hun verwachtingen uitgesproken en gaan in elke klas de 
ideeënbus weer introduceren. Ook hebben we de kinderen van groep 8 dit schooljaar betrokken bij 
het plezierig en leuk houden van de pauzes voor alle kinderen in samenwerking met een juf of 
meester natuurlijk. En het mag gezegd worden … we zijn trots op onze kinderen. 

 

Continuïteit van onderwijs en digitaal onderwijs 
Samen met het team en de MR hebben we gesproken over continuïteit van ons onderwijs de 
komende periode. We verwachten helaas steeds vaker geconfronteerd te worden met kinderen 
en/of collega’s, die vanwege de richtlijnen van het landelijk onderwijsprotocol niet naar school 
kunnen komen. We zijn volop bezig om naar mogelijkheden te zoeken die ons helpen om de 
continuïteit van ons onderwijs te garanderen. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn, dat we het 
werken en leren in de klas prioriteit geven en dat we ervoor willen zorgen dat kinderen thuis verder 
kunnen met hun werk. Net als in de klas maken we hierbij gebruik van de digitalisering van het 
onderwijs. We zien hier de voordelen van en maken daar ook gebruik van. We hebben daarbij 
aandacht voor een goede afwisseling tussen online en offline werken.  
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Wel of niet naar school 
We willen graag dat kinderen onderwijs kunnen volgen en ons ook houden aan de landelijke 
richtlijnen. Regelmatig zijn er ouders die even bellen om te bespreken of hun kind wel of niet naar 
school mag. Dat stellen we erg op prijs. Afgelopen vrijdag zijn de richtlijnen weer aangepast, zoals u 
heeft kunnen lezen in Parro. Mocht dat bij u tot vragen leiden, bel dan gerust even.  
 

40-jarig onderwijsjubileum 
Op 18 september hebben we het 40-jarig onderwijsjubileum van juf Roelie 

gevierd. We hebben haar op het plein feestelijk ontvangen met een erehaag, 

lied en gitaarmuziek. Juf Roelie is de dag begonnen in haar eigen groep. 

Buiten op het plein hebben de kinderen tenten gebouwd, omdat juf Roelie 

houdt van kamperen. Na de pauze is juf Roelie langs alle andere groepen 

geweest. In elke groep was een activiteit voor haar georganiseerd, waarbij ze 

letters kon verdienen. Zo heeft juf Roelie gepuzzeld, gezongen, een rebus 

opgelost en battles gedaan, waarbij ze zo snel mogelijk doppen open moest 

draaien, jassen dicht moest ritsen en veters moest strikken.  

Tijdens een gezamenlijke afsluiting op het leerplein moest ze de letters samenvoegen tot een woord: 

jubileumfeest. En natuurlijk is ze ook verwend met cadeautjes. Hierna trakteerde juf Roelie alle 

kinderen op een ijsje. We hebben een geslaagde feestdag gehad!  

 

 

Data  

28 september Start Kinderboekenweek 

  7 oktober Dag van de leerkracht 

10  t/m 18 oktober Herfstvakantie 

19 oktober Studiedag PCBO; leerlingen vrij 

 


