(On)zekerheid
Beste ouders/verzorgers,
Terwijl ik dit Schooljournaal aan het
schrijven ben kopt de krant ‘Stress in
de klas om corona’. Het is de
voortdurende onzekerheid waar u en
wij het mee moeten doen. Op dit
moment zijn er vele klassen in
Nederland thuis vanwege de
maatregelen. Ik weet hoe moeilijk
besluitvorming kan zijn, maar ik hoop
van harte dat er meer aandacht zal
komen voor jonge kinderen en tieners.
Deze onzekere tijd hakt er enorm is.
Ondanks de onzekerheid doen we er
samen alles aan om liefde en aandacht
aan onze kinderen te geven.
Er is meer dan corona en juist dat
willen we zien. Als we het over de
mooie eigenschappen hebben van uw
zoon/dochter, dan zie ik een glimlach
bij de collega’s. Daar doen we het
voor! Ik denk aan de woorden van de
Here Jezus: ‘Laat de kinderen bij Me
komen, houd ze niet tegen, want het
koninkrijk van God behoort toe aan
wie is zoals zij.’ Zo kijkt Jezus naar u en
uw kinderen. Dat geeft vertrouwen en
zekerheid in onzekere tijden.

Ouderavond dinsdag 18 februari
De kinderen krijgen op vrijdag 11
februari het rapport van hun
meester/juf. Tijdens de bijeenkomst
op dinsdag 15 februari zullen we dit
rapport met u bespreken. De
contactmomenten worden ’s middags
en ’s avonds georganiseerd. U wordt
uitgenodigd via Parro. Maandag 31
januari om 9.00 uur kunnen de
ouders/verzorgers met meerdere
kinderen zich inschrijven via Parro.
Dinsdag 1 februari vanaf 9.00 uur
staat de inschrijving open voor alle
ouders.
Actie voor Hulp Oost Europa •
Onderwijsgroep GAVE
De kinderen van Onderwijsgroep
GAVE gaan binnenkort actievoeren
voor de naschoolse opvang in
Roemenië door stroopwafels te
verkopen.

Datum

Activiteit

Woensdag 2 februari

CJG op school

Maandag 7 februari

Wonderlijk gemaakt (deze maand les 4)

Vrijdag 11 februari

Rapport

Dinsdag 15 februari

Oudergesprekken (middag en avond)

Woensdag 23 februari

Schooljournaal

Vrijdag 25 februari

Gebedsgroep

Week 9 (28-2 tot 4-3)

Voorjaarsvakantie

Maandag 7 maart

1e schooldag na de vakantie

Alle kinderen van Onderwijsgroep
GAVE krijgen dinsdag 1 februari 4
pakjes stroopwafels mee naar huis.
Het is de bedoeling dat de kinderen
deze pakjes verkopen voor €2,50 per
pakje. Op uiterlijk vrijdag 11 februari
nemen de kinderen het geld mee naar
school. Wij zorgen ervoor dat het geld
bij Stichting Hulp Oost-Europa terecht
komt.
Het kan ook zijn dat u nog een extra
gift wil doe dat kan via NL84 INGB
0000 0088 87 t.n.v. Stichting Hulp
Oost-Europa, Barneveld, onder
vermelding van ‘Naschoolse opvang
Roemenië’. Alvast bedankt voor uw
bijdrage en hulp.

Digitaal leren • Mediawijsheid
Leren doen we steeds meer digitaal.
Van games in de klas tot e-learnings
vanaf de bank; met digitale media
wordt leren leuker en flexibeler. Maar
hoe zit het eigenlijk met je privacy?
Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee
kan doen met de online les? En welke
online bronnen en materialen zijn
betrouwbaar? Om van digitaal leren
een succes te maken heb je
mediawijsheid nodig.
Wat zijn de kansen van digitaal leren?
Lees verder op de website van
Mediawijsheid

