Nr. 6 januari 2019
Januari
De maand januari wordt altijd met gemengde gevoelens besproken. De
feestdagen zijn voorbij, de dagen zijn kort en het is veelal donker weer.
Volgens psychologen een topmaand voor depressies en sombere
gedachten. Maar, zijn we het wonder van Kerst dan doorgaans zo snel weer
vergeten? Ook daarvan zingt Sela in één van de nieuwe liederen
https://youtu.be/pq_VpCaLYac
Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren! Dus niet alleen
tijdens Kerst, maar.. ELKE DAG!
Is dat geen groot wonder? Dan zien we het jaar 2019 vol vertrouwen
tegemoet, want Hij gaat mee! Zo staan we erin! Zo willen we ook dit jaar
ons werk doen!
Themadienst
We nodigen u allen hartelijk uit voor de themadienst School-Kerk-Gezin op
zondag aanstaande inde Goede Herderkerk, aanvang 11.00 uur. De
kinderen zien er na al hun voorbereidingen naar uit!
Vier Keer Wijzer
Op 4 februari beginnen we met de voorbereidingen van onze eerste
proeftuin: Vier Keer Wijzer. Op 17 januari hebben we als team een
introductietraining gehad. Op 11 februari gaan we op werkbezoek bij een
collega-school in Elburg om te zien hoe zij dit onderwijs vorm geven. Wilt u
meekijken en meelezen?
https://www.facebook.com/vierkeerwijzer/
Inspectiebezoek
Aanstaande donderdag bezoek de inspectie voor het basisonderwijs onze
school. Er zullen lessen worden bezocht en er zal een controle plaatsvinden
op basis van alle vereiste documenten. Daarnaast zal er ook gesproken
worden met leraren, ouders en leerlingen.
Als u benieuwd bent naar het toezichtskader van de inspectie, dan kunt u
dat vinden op
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/docu
menten/rapporten/2018/07/13/onderzoekskader-2017-po-en-vve
Volgende week zullen we u een brief sturen met de eerste conclusies,
vooruit lopend op het rapport.
Bijlagen
Bij deze Nieuwsflits ontvangt u weer diverse bijlagen met interessante
aanbiedingen van het CJG Barneveld.
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AGENDA:
27 januari
Themazondag
28 januari
Toetsweek 3
31 januari
Inspectiebezoek
4 en 11 februari
Adviesgesprekken
groep 8 op afspraak
8 februari
Open Dag
11 februari
Studiedag team.
Geen lessen
21 februari
Nieuwsflits 7
22 februari
Continurooster
25 februari
Voorjaarsvakantie tot
en met 1 maart
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