
 

 

 
Nieuwsbrief januari 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 

Meer dan het beste 
Dat je een regenboog ziet 

Als het regent 
De wind flink mee hebt 

Na wind tegen 
Dat je de zon voelt 

Als het koud is 
De nacht voor jou niet zwart 

Maar goud is 
Dat je muziek hoort 

Als het onweert 
Je, als je niet verder kunt, 

Weer omkeert 
Dat je vertrouwt  

Op je eigen kracht 
Het leven voornamelijk 

Naar je lacht 
En dat waar de wolken donker zijn 

Je je een weg baant door de pijn 
Dat je je gesteund weet 
Ook als je alleen bent 

Dat je je naasten niet slechts 
Van gezicht kent 

Dat, ook al gaat het even niet 
Je toch de lichtpuntjes nog ziet 

Dat je vooral nooit vergeet dat we geven om jou 
Meer dan het beste 

Wensen wij jou 
ÓBrievenbusgeluk   

 

 
Allereerst wens ik u, namens het hele team, hierbij veel gezondheid en liefde toe voor 2020.  
 
We hebben de eerste dag erop zitten, wat een fijne eerste dag. Na een heerlijke kerstvakantie is 
iedereen weer goed van start gegaan. Zo schrijf je ‘ineens’ weer overal 2020 boven en gaat er 
een nieuw kalenderjaar van start. Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2020 met wat praktische 
zaken voor de komende tijd.  
  



 

 

 
 
Luizen pluizen. 
Woensdag aanstaande is er weer luizenpluizen. Denkt u er aan dat u de haren van uw 
eventuele dochter niet te ver invlecht? Anders kunnen de moeders uit het CAM-team moeilijk 
controleren.  
 
OJW (Oriëntatie op Jezelf en de Wereld). 
Ook OJW gaat weer verder. In de komende periode komen de thema’s ‘Ontdekkingen’ en 
‘Literatuur’ voorbij, vraag uw kind er maar eens naar. Zoals u weet ligt er een link tussen het 
aanbod van godsdienst en de bijbelverhalen die er worden behandeld én OJW.  
 
Schoonmaakweek. 
Zoals ieder jaar maken we in de winter en vlak voor de zomer een keer de klassen goed 
schoon. Dit jaar stond dat nog niet in de kalender. Iedere ouder maakt op één avond iets 
schoon. Dit gebeurt middels een rooster. Je bent als ouder maar één keer per schooljaar aan 
de beurt. De schoonmaak van de winter gaat plaatsvinden op dinsdag 28 januari. De 
zomerschoonmaak zal zijn op donderdag 25 juni. Wanneer de groep van uw kind een 
klassenouder heeft, krijgt u het rooster via hen, anders via de leerkracht.  
 
School en kerk.  
Zondag 26 januari is het ‘School en Kerk’. In deze dienst is er in alle kerken hetzelfde thema en 
hebben alle kinderen in Wezep in de week ervoor dezelfde bijbelverhalen behandeld en 
dezelfde liederen geleerd. Het thema van ‘School en Kerk’ is dit jaar ‘vertrouw op Mij’. 
De flyer hiervoor volgt nog.  
 
Staken. 
Wellicht heeft u vanuit de media een en ander vernomen over het op handen zijn van een 
staking op 30 en 31 januari a.s.. Binnen ons team hebben we natuurlijk ook gesproken over de 
status van het onderwijs, ‘Wat zou er nodig zijn om op de juiste manier kwalitatief goed 
onderwijs te kunnen geven?’.  Deze gesprekken en de individuele keuzes van de leerkrachten 
hebben ertoe geleid dat twee collega’s gaan staken. Dit betekent dat groep 1/2B op vrijdag 31 
januari vrij is. Deze collega heeft er namelijk voor gekozen één dag te staken ipv twee. De 
andere collega staakt wel, maar werkt niet op deze stakingsdagen. Daarnaast zullen wij, om 
aandacht te vragen voor het onderwijs, een ludieke actie gaan vormgeven.  
 
Gespreksavonden februari.  
Er is toch nog een foutje in de nieuwe kalender geslopen. Helaas. 
De gespreksavonden staan in de kalender op dinsdag 4 en donderdag 6 februari 2020.  
Dit moet echter zijn: dinsdag 11 en donderdag 13 februari 2020. Onze gespreksmomenten 
worden gevuld met kindgesprekken, dit betekent dat u mét uw kind in gesprek gaat met de  
 
 



 

 

 
 
leerkracht.  Bij deze gespreksronde krijgt uw kind vanaf groep 3 van tevoren een rapport mee 
naar huis. U wordt vanzelf uitgenodigd via de Parro-app om in te schrijven.  
 
Voorjaarsvakantie.  
Na de gespreksavonden is het alweer tijd voor de voorjaarsvakantie. Vrijdag 14 februari is 
iedereen een dag extra vrij, daarna is het voorjaarsvakantie t/m zondag 23 februari.  
 
Herhaling: Geen CITO, maar IEP.  
IEP kent u misschien al wel van horen zeggen, of omdat u een kind heeft in groep 8 of op de 
middelbare school. IEP is al langer bekend van de eindtoets. Zij hebben nu ook een 
leerlingvolgsysteem met toetsen voor de andere groepen. In de bijlage vindt u uitleg hierover, 
want hier gaan wij ook mee werken. We nemen afscheid van de CITO-toetsen en gaan met IEP 
aan de slag, net als de andere scholen binnen Cambium.  
 
 
Namens het team van De Rank, hartelijke groet, 
Christa Mensonides-Noorlander 
Directeur 

 


