Beste lezers,
Hierbij de nieuwsbrief van maart. Wat was het
fijn dat er nog geschaatst kon worden. Maar
nu kunnen we aan alles merken dat het
voorjaar in aantocht is. We lezen in de Bijbel
de belofte van God aan Noach: ‘Al de dagen
der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en
hitte, en zomer en winter, en dag en nacht,
niet ophouden.’ Deze week was het ook
biddag. We bidden dat we in afhankelijkheid
van de Heere ons (school)werk ook het
komende seizoen mogen doen.
Schoolbezoek
Woensdag 4 april zijn de leerlingen vrij. We
hopen dan als team de christelijke basisschool
in Herkingen te bezoeken. Deze school is een
‘’The leader in me school’’ en werkt volgens
de zeven principes van Covey. We hopen daar
als team inspiratie voor onze school op te
doen. De kinderen zijn deze dag vrij!

Belangrijke data:
22-03 10-minutengesprekken
30-03 t/m 03-04 Paasvakantie
04-04 Leerlingen vrij i.v.m. schoolbezoek
17-04 t/m 19-04 CITO toets groep 8
20-04 Koningsdag spelen (’s middags vrij)
21-04 Klussenmorgen Zandbaan
23-04 t/m 04-05 Meivakantie

Oudertevredenheidspeiling
Ongeveer 60% van de ouders heeft de
oudertevredenheidspeiling ingevuld.
Hieronder ziet u de scores op hoofdlijnen.
U begrijpt dat we erg blij zijn met deze
resultaten! Hartelijk bedankt voor het
vertrouwen. (Score 1 tot 4, waarvan 4 hoogste
score is)

Resultaat
Verjaardagen leerlingen in maart/april:
23-03
29-03
01-04
02-04
11-04
12-04
12-04
13-04
19-04
24-04

Mattanja de Voogd
Luuk Davidse
Nick Wisse
Sara Jobse
Senna Pieper
Chloë van ’t Leven
Laura Saman
Jordy van Iwaarden
Emily Bliek
Lucas de Jonge

Iedereen (alvast) van harte gefeliciteerd
met je verjaardag! Vergeet je niet de
kaart bij meester Golverdingen op te
halen?

Jarige collega’s
29-03 Juf Jacquelien

Onderwijsleerproces
Leefklimaat in de groep
Leerklimaat in de groep
Afstemming
Leerstofaanbod
Onderwijstijd
Planmatige
ondersteuning
Leerlingenondersteuning
Leefklimaat op school
Samenwerking met
ouders
Cultuur
Informeren
Organisatiemanagement
Personeel
Huisvesting en voorziening
Imago
Presentatie
Resultaten onderwijs
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3,7
3,9
3,8
3,8
3,9

3,8
3,6

3,9
3,9
3,9
3,6
4,0
3,9
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Ouderavond
We mogen terugzien op een mooie en
inspirerende ouderavond. Fijn dat er zoveel
ouders aanwezig waren. Uw betrokkenheid
wordt door ons erg gewaardeerd! De kinderen
vonden het de volgende dag erg leuk om uw
reactie op hun briefje te lezen. Daarna gingen
ze op zoek in hun laadje of daar ook nog wat
lekkers lag…

Uit de schoolgids
Nadat gebleken is dat de gebitten van
reformatorische scholieren slechter
waren dan van niet-reformatorische
scholieren, is ons door de G.G.D. Zeeland
geadviseerd met fluoride spoelen te beginnen. Omdat wij echter vinden dat
gebitsverzorging in de eerste plaats een
verantwoordelijkheid van de ouders is,
doen wij daar als school alleen aan mee
als er voldoende ouders zijn om het
spoelen te begeleiden.
Het fluoride spoelen wordt wekelijks
gedaan in de groepen 3 t/m 8 op
donderdagmiddag. Alleen die kinderen
doen mee, van wie de ouders een
aanmeldingsformulier hebben ingevuld en
ondertekend. Als uw oudste kind in groep
3 komt, geven we éénmalig een formulier
mee dat, behalve bij annulering uwerzijds,
geldt voor al uw kinderen zolang ze in
groep 3 - 8 zitten. De kosten bedragen €
3,= per kind per jaar. U ontvangt hiervoor
een factuur.

Medezeggenschapsraad
Wij willen ook weer van ons laten horen in
deze nieuwsbrief.
Op onze laatste vergadering hebben we de
begroting, managementrapportage en het
zwemplan door mogen lezen. Dit ziet er

allemaal weer goed uit, zodat we dit met ons
akkoord teruggeven aan bestuur en directie.
Ook de resultaten van de Zandbaan ten
opzichte van de andere zeeuwse
reformatorische scholen werd ons
toegezonden om in te zien. We staan als
school in de hoogste scores, wat natuurlijk
heel fijn is! Onze leerkrachten doen hun best
om alles uit de kinderen te halen wat er in zit!
Zo ziet u maar dat wij interessante stof tot
lezen krijgen en onze stem mogen laten
horen.
Wij groeten u: Sandra Jobse, Marieke
Weststrate, Jantine Polderman, Jacquelien
Nieuwenhuijse.

Hoofdluizen
De afgelopen jaren nemen de meldingen over
de aanwezigheid van hoofdluizen toe. Het is
erg vervelend voor het kind, het gezin en de
school als deze beestjes geconstateerd
worden. U begrijpt dat de verantwoordelijkheid op het voorkomen van hoofdluis bij u als
ouders ligt. Wij willen u vragen om daar dan
regelmatig aandacht aan te besteden. Zoals u
wellicht weet, heeft u als ouders een
meldingsplicht als er sprake is van hoofdluis in
uw gezin. Als er sprake is van hoofdluizen, laat
dit dan direct weten aan de directeur. De
komende tijd hopen we na te denken op
welke wijze hoofdluis kan worden voorkomen.
Mogelijk zullen we dan ook uw medewerking
nodig hebben om dit nieuwe beleid uit te
kunnen voeren.
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Schoolplein
Al enkele jaren willen we het schoolplein van
groep 3-8 opknappen. Steeds is deze
investering vooruitgeschoven omdat er
andere zaken prioriteit hadden. Om de
kinderen meer uitdaging en speelplezier te
kunnen bieden hebben we het voornemen om
in 2018 de bestrating te vernieuwen, een
nieuw speeltoestel te plaatsen en de
fietsenberging op te knappen.
Bijdrage groep 2
In deze nieuwsbrief treft u/treffen jullie weer
de bijdrage aan van de leerlingen. Elke maand
is een andere groep aan de beurt om iets
moois te laten zien. De leerlingen van groep 1
en 2 zijn op bezoek geweest bij de Spar. De
kinderen van groep 2 vertellen u daar graag
over. Ze mochten zelf koken! Kijkt/leest u
weer mee op de volgende bladzijde?
Hartelijke groeten,
Meester Golverdingen

Sterren en planeten
In groep 3, 4, 5 werken we op
dinsdagmiddag al een poosje over het
thema de ruimte, over sterren en
planeten. In de methodes Lijn 3 en
Taalactief komt dit thema ook voor. We
zijn begonnen met de raket Falcon
Heavy, de raket die een auto in de
ruimte bracht. Deze raket hebben een
paar groepjes kinderen ook nagemaakt
bij handvaardigheid. Ze zijn echt prachtig
geworden!
Op dinsdag 13 maart kwam meneer
Duivendijk van het Calvijn College ons
een gastles geven. Hij was verbaasd, dat
we al zoveel over sterren en planeten
wisten! Maar we hebben toch nog
allerlei dingen bijgeleerd.
Wist u bijvoorbeeld dat we ook planeten
kunnen zien? Rond 1 april om 20.00 uur
is Venus te zien in het westen. Dit is de
helderste planeet, die ook de
Morgenster wordt genoemd. Als het niet
bewolkt is, zie je deze planeet dan als
een heldere 'ster' laag boven de horizon.
Ook het sterrenbeeld Orion kunnen we
zien, als we om 19.00 uur naar het
zuiden kijken.

Soms moeten we vroeg uit bed, om
planeten te kunnen zien. Als we 's
ochtends rond 6.30 uur naar het
oosten kijken, zien we de planeet
Mars, die een beetje rood is net
boven de horizon en ook de planeet
Jupiter is te zien. Wie van jullie gaat
proberen om deze planeten te
ontdekken?
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