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Nieuwsbrief februari 
 
 

Lief en leed 
 
Overlijden 
In de achterliggende weken werden we geconfronteerd met sterfgevallen. De moeder van 
juf Lieske overleed op 1 februari. Na een periode van afnemende krachten overleed ze 
toch nog vrij plotseling op 87 jarige leeftijd. Op 5 februari overleed de schoonzus van juf 
Jenneke (begin 40). Zij was al geruime tijd ernstig ziek. Dezelfde dag overleed mijn oma 
op 92 jarige leeftijd. 
Roepstemmen die getuigen van de broosheid van het leven. Memento Mori – gedenk te 
sterven. Zijn ook wij bereid? De Heere heilige deze roepstemmen aan ons hart! 
 
Situatie dhr. van Wendel 
Er is een positieve ontwikkeling waar te nemen bij dhr. van Wendel. Hij is verhuisd van IC 
naar mediumcare. Er is voorzichtig begonnen met fysiotherapie. We hebben afgesproken 
dat kaarten gewoon naar het thuisadres kunnen worden gestuurd: D. van Wendel, Dirkje 
Kerkemaat 35, 8277 AV Grafhorst. Het is bijzonder om te merken hoe er meegeleefd wordt. 
Ouders én leerlingen zijn zeer betrokken. Dit wordt ook door de familie heel erg 
gewaardeerd.  
We zijn dankbaar dat de HEERE zijn leven heeft gespaard. De weg naar herstel is nog lang. 
We bidden, samen met u en de leerlingen om de kracht en nabijheid van de HEERE voor 
meneer Van Wendel en zijn vrouw en kinderen. 
 
We willen u vanaf deze plaats hartelijk bedanken voor alle hulp. Er zijn heel veel ouders 
die helpen bij de dagelijkse schoonmaak en het uitvoeren van klusjes. Collega’s en 
leerlingen nemen bepaalde taken over. Gisteren is met hulp van veel ouders de school 
nog een keer extra goed schoongemaakt. We kunnen weer even vooruit. Hartelijk dank! 
 
Mocht u willen helpen bij het schoonhouden van de school en hebt u uzelf nog niet 
opgegeven, mail dan naar Jeannet Veldhuizen – jveldhuizen@solcon.nl . We zoeken nog 
versterking voor de woensdagmorgen en vrijdagmiddag.  
 
De Ouder Activiteiten Commissie is bereid op aanvraag klussen te coördineren. Heel fijn 
dat ook zij op deze manier hun betrokkenheid tonen. Mocht er 
een beroep op u worden gedaan dan hopen we dat u bereid 
bent ons te helpen. 
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Themabrochure  
Dit schooljaar denken we met elkaar na over een nieuw schoolplan. We bezinnen ons op 
de bedoeling van ons onderwijs. Hierbij raadplegen we verschillende bronnen ter 
inspiratie. Bij deze nieuwsbief vindt u een themabrochure als bijlage toegevoegd: ‘Mijn 
kind, een prins(es)’. Als team denken we dat er waardevolle, praktische inzichten in staan 
rondom de opvoeding van de kinderen, door de HEERE aan ons toevertrouwd. We delen 
deze brochure graag met u. 
 

Vrije dag kleuters 
Dinsdag 28 mei zijn de kleuters vrij. De kleuterjuffen hopen die dag op het schoolkamp 
van groep 8 aanwezig te zijn! 
 

Vanuit de leescoördinatoren 
De poëzieweek (groep 3-8) ligt weer achter ons. Een aantal kinderen heeft de smaak van 
poëzie te pakken. Mooi om te zien! Voor een verslag van ‘het brandweerfeest’  van groep 
3 en 4: https://kampernieuws.nl/ieder-kind-eigen-boek-bij-visnet-grafhorst/ 

 
Gespreksavonden 
Deze week heeft u een uitnodiging ontvangen om in te schrijven voor de 
gespreksavonden. Op dit moment heeft 50% van de ouders gereageerd. We vragen u dit 
voor 23 februari te doen zodat we de planning op tijd kunnen maken.  

 
Ons oude meubilair krijgt een tweede leven in Irak! 
Hulp Irak, waar we al meerdere keren actie voor hebben gevoerd, is bereid het vervoer en 
de verspreiding in Irak te organiseren. De kosten van het vervoer zijn echter hoog.  
Als schoolvereniging doen we een gift hiervoor. Daarnaast maken we de kostenbesparing 
van de warme truiendag ook over.  
Wellicht heeft u als ouder/bedrijf ook geld over voor dit doel. U kunt geld overmaken op 
NL81 SNSB 0898441994 t.n.v. M.C. ten Caat Hulp Irak te Kampen 
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Vanuit IB 
Het was nog niet voor eenieder duidelijk hoe vaak en wanneer wij een rapport meegeven 
aan de kleutergroepen. Dit zijn onze afspraken: 

o Instroomleerlingen (van 1 januari t/m de zomervakantie) krijgen geen 
rapport.  

o Groep 1 leerlingen die wel de instroomgroep hebben gehad: krijgen in het 
midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar een rapport. 

o Groep 1 leerlingen die geen instroomgroep hebben gehad: krijgen alleen 
aan het einde van groep 1 een rapport. 

 
De resultaten van de Citotoetsen (groep 2 t/m 8) kunt u inzien in Parnassys Ouderportaal. 
Deze worden nu niet bij het rapport toegevoegd.  
 
En dan ben je leraar 
Het zal u niet ontgaan dat het onderwijs regelmatig in het nieuws is. Helaas vaak op een 
wat negatieve manier. Onze school doet mee aan de campagne om het beroep van 
leerkracht positief onder de aandacht te brengen. Van 4 t/m 15 maart openen wij onze 
deuren om geïnteresseerden kennis te laten maken met het onderwijs!  
Dit is een initiatief van ‘En dan ben je leraar’: een project dat gesteund wordt door 
verschillende partijen in het onderwijs. Landelijk doen 100 christelijke scholen mee. 
Verschillende leerkrachten in ons team dragen deze dagen hun steentje bij en openen 
hun deuren om te laten ervaren hoe het is om les te geven aan een klas. Kijk voor meer 
informatie op www.uurtjevoordeklas.nl  
 
Activiteiten 

17 t/m 23 februari Voorjaarsvakantie 
26 februari Luizencontrole 
1 maart Uitreiking eerste rapport 

(kleuters op donderdag 28 februari) 
4 en 7 maart Gespreksavond 
13 maart Landelijke biddag 
21 maart Kangoeroewedstrijd (rekenen) 
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