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Jaargang 2017 – 2018- nr. 5 - 23 november 2017 - Voor alle data geldt: Deo Volente
Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand november.
Lied voor de onderbouw
Week 47: Jozef zoekt zijn grote broers
‘De dromen’, cd Kom, zing mee!, deel 1, lied 14
Jozef zoekt zijn grote broers, alle
tien zijn ze jaloers, op zijn jas en op
zijn dromen, als ze Jozef aan zien
komen, wordt zijn mantel afgerukt
diep zit Jozef in de put.
Met een slavenkaravaan moet hij naar
Egypte gaan. Alle dromen zijn vergeten,
heel veel kwaad wordt hem verweten
Jozef die onschuldig is komt in de
gevangenis.
Lange jaren gaan voorbij.
Maar de Heer is hem nabij.
Nieuwe dromen worden wakker
door de schenker en de bakker.
Maar de schenker, hij vergeet al
wat Jozef voor hem deed.
Farao hoog op zijn troon droomt
een wonderlijke droom. Daarom
laat hij Jozef komen en dan
worden alle dromen van de koe en
korenaar en de maan en sterren
waar.
God heeft alles omgekeerd. Jozef
wordt als vorst vereerd en het
kwade valt in duigen en de broers
ze moeten buigen: zo houdt God
door Jozefs hand ’t volk van Israël
in stand.
Tekst: Hanna Lam
Muziek: Wim ter Burg
© Kwintessens
U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=sjBGRDwET-U
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Lied voor de bovenbouw
Bouw je leven op de Rots
Weet jij al wat je worden wilt een juf of een piloot
of liever toch een brandweerman of schipper op een boot
Weet jij al wat je worden wilt een arts of een komiek
of word je liever danseres of een computerfreak
Maar wat je straks ook kiest het maakt niet zoveel uit
het zal je zeker lukken zolang je maar besluit
Bouw je leven op de Rots
dat is een goed idee
bouw je leven op de Rots
daar kom je het verste mee
leg je toekomst in de handen
van degeen die jij vertrouwt
Jezus is de Rots waarop je bouwt
Weet jij al wat je worden wilt een kok of president
of liever toch een stewardess of word je wijkagent
Weet jij al wat je worden wilt of weet je het eigenlijk niet
wellicht dat je ideeën krijgt misschien wel door dit lied
Maar wat je straks ook kiest het maakt niet zoveel uit
het zal je zeker lukken zolang je maar besluit
Bouw je leven op de Rots…..
Na, na, na, na….
leg je toekomst in de handen
van degeen die jij vertrouwt
Jezus is de Rots waarop je bouwt
bouw je leven op de Rots
dat is een goed idee
U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=rjrZGFg3NG4

Lied van de maand december…
Dit lied nemen we ook alvast op en geldt voor alle groepen

Lied: Woorden in de nacht (projectlied)
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Als het donker is en stil
maken woorden het verschil.
Als God zegt: ‘Nu wordt het licht!’
komt het leven weer in zicht.

Als God zegt: ‘Nu wordt het licht!’
komt het leven weer in zicht.
Die priester met zijn stil geloof
zingt nu een vrolijk lied.
God doet wat hij ons heeft beloofd,
gelukkig wie dat ziet.
Je weet toch wat Jesaja zei?
Die woorden worden waar.
En Jozef hoort: ‘Jij bent erbij
als God zich vinden laat.’

Jesaja zegt: ‘Een jonge vrouw
verwacht een kind van God.
Dat kind laat zien: God denkt aan jou
en jij komt niets tekort.’
Zo troost hij mensen met verdriet,
het donker gaat voorbij.
Het woord van God verandert niet,
het maakt de mensen blij.

Als het donker is en stil
maken woorden het verschil.
Als God zegt: ‘Nu wordt het licht!’
komt het leven weer in zicht.
De herders zitten in het veld,
daar houden ze de wacht.
Er komt een engel die vertelt:
Het licht schijnt in de nacht!
Een koningskind ligt in een stal.
Ga nu maar gauw op weg,
dan zie je dat God redden zal.
Zo heeft hij het gezegd.

Als het donker is en stil
maken woorden het verschil.
Als God zegt: ‘Nu wordt het licht!’
komt het leven weer in zicht.
Een priester die geen hoop meer heeft
hoort plotseling een stem.
Er komt een engel! Hij herleeft
in stil ontzag voor hem.
Maria wordt in Nazaret
met hemels licht begroet.
Ze krijgt een zoon die mensen redt
en weet: zo is het goed.

Als het donker is en stil
maken woorden het verschil.
Als God zegt: ‘Nu wordt het licht!’
komt het leven weer in zicht.

Als het donker is en stil
maken woorden het verschil.

U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=gue6FEKhHzI
Kerstviering – andere dag
Volgens de jaarkalender is de kerstviering op donderdag 21 december gepland. Vanwege een
dubbele boeking is helaas de kerk niet beschikbaar. We vinden dat erg jammer. Tegelijk betekent dat
we moeten kijken naar alternatieven. Binnen het team hebben we hierover uitgebreid gesproken en
verschillende afwegingen gemaakt.
Besloten is de kerstviering op vrijdag 23 december ’s morgens te houden. De bovenbouw houdt de
viering in de Gereformeerde Kerk, zoals de bedoeling was. De onderbouw heeft de kerstviering in
school, conform de planning.
De viering in de kerk is van 9.00 uur tot ongeveer 10.00 uur. De leerlingen gaan vanuit school naar de
kerk. De ouders/verzorgers zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij de viering.
Na de pauze/de kerstviering willen we met elkaar een soort high tea organiseren in de klassen.
Hiervoor mag ieder kind van thuis iets meenemen, zodat we met elkaar kunnen zorgen voor een
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mooie afsluiting van de kerstvieringen. Dit hapje moet voldoende zijn voor ongeveer 4 personen. U
kunt hierbij denken aan een klein koekje, fruit of snoepje.
De kinderen mogen het eten bij aankomst op school binnen brengen. Het hapje kunt u het beste
meegeven in wegwerpschalen of met de naam van de leerling op het serviesgoed.
Voorbeelden van hapjes: stokje met kaas en worst, komkommer, tomaatjes, fruit op een stokje,
appelflapje, muffin, brownie enz.
Maar misschien heeft u nog wel heel andere leuke ideeën; wees vooral creatief!
Omdat de kerstviering op een andere dag is, vervalt ook het continurooster voor donderdag 22-12.
We vragen uw begrip voor de ontstane situatie.
Fietsverlichtingscontrole – resultaten (BVL – commissie)
Op 6 november heeft de VVN afdeling Altena de fietsverlichting van vele fietsen gecontroleerd. Dank
voor degenen die daaraan mee geholpen hebben!
We geven u graag de uitslag door:
Totaal aantal fietsen: 197
Helemaal goedgekeurd: 129 = 65%
Gebreken:
Reflector achter: 17
Zijreflectie (banden): 51
Reflectie trappers: 6
Voorlicht: 29
Achterlicht: 21
Gelukkig werd een (groot) deel van de fietsen direct goed gekeurd! Toch is 65% niet echt heel veel....
Dat zouden we graag anders zien. Helaas ontbrak er hier en daar toch ook wel een veilig onderdeel,
zoals u in het overzicht kunt zien. Dat betekent dat sommige kinderen in het donker niet goed
zichtbaar zijn in het verkeer. Goed om dit even te verhelpen nu de dagen steeds korter worden. Het
is voor de veiligheid van uw kind(eren)!
Een gewone dag in november
Een externe professional beschrijft welke ervaring ze heeft opgedaan met onze school! Met
toestemming van deze persoon is de tekst letterlijk overgenomen. Op verzoek van de professional
wordt de naam van de professional niet opgenomen.
‘Een gewone donderdag in november.
Ik ga een leerling observeren, heb haar al meerdere jaren in de begeleiding.
Met bewondering zie ik de respectvolle en professionele ondersteuning die geboden wordt,
de motivatie van mijn leerling en de leerkracht, het plezier dat ze allebei uitstralen en - ik ben
uiteindelijk ook een juf - wat ze in een half uur geleerd heeft.
In de groep wordt er verder gewerkt. De kinderen hebben een Maatje met wie ze mogen
samenwerken als ze sommen moeilijk vinden. Het vertrouwen van de twee Maatjes, het
durven stellen van vragen aan elkaar, het geduld en het zich willen verplaatsen in de
oplossingsstrategie van de ander: wat wordt er veel geleerd door beide Maatjes.
In de groep een leerkracht die alle vertrouwen naar haar leerlingen uitstraalt en stimuleert
en ondersteunt waar nodig.
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Bijna veertig jaar werk ik al in het onderwijs, in allerlei verschillende functies en op deze
gewone donderdag in november ben ik ontroerd door wat ik zie
Gelukkig. Wat een feest. En dan moet de Sint nog komen.’
In de nieuwsbrieven staat regelmatig een stukje over de schoolontwikkelingen (effectieve directe
instructie en groepsdoorbrekend werken) die we ingezet hebben in de nieuwsbrief. In
bovengenoemd stukje wordt mooi verwoord wat het resultaat is van het harde werken van de
leerkrachten.
Staking 12 december
Het bestuur van De Stroming heeft besloten de aangekondigde stakingsdag van 12 december niet te
steunen. Vanwege onderstaande redenen willen we de lessen op 12 december ‘gewoon’ door laten
gaan:
• Op 5 oktober 2017 hebben we effectieve leertijd ingeleverd. Dat willen we de kinderen zo kort
daarna niet nog een keer aandoen.
• December is een drukke maand waarin veel kinderen hun ritme kwijt zijn. Die verstoring van hun
ritme willen wij niet vergroten door op 12 december weer een dag les vrij te creëren.
• Voor ouders is het opvangen van hun kinderen taakverzwarend; wij willen ons terughoudend
opstellen om binnen een korte tijdsspanne dat twee keer van ouders/verzorgers te vragen.
Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 8 november hebben we als school meegedaan met het Nationaal Schoolontbijt.
Hieronder is een korte foto-impressie te zien. Het is wel echt genieten! Dank aan alle ouders die
geholpen hebben met het organiseren!
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Overblijf
In een van de vorige nieuwsbrieven hebben we u al eens geïnformeerd over de instemming die de
MR heeft gegeven om de overgang van de overblijf naar Hoppas in werking te zetten. Onlangs
hebben we met vertegenwoordigers van Hoppas een gesprek gehad waarin de overgang centraal
stond. De uitkomst van dit gesprek is dat:
• gestreefd wordt de overgang per 1 maart 2018 te laten plaats vinden
• het tarief voor de overblijf in het huidige schooljaar 2017-2018 niet verhoogd wordt en €1
per kind per keer blijft
• de (huidige) strippenkaarten geldig blijven tot het moment dat de Hoppas gaat factureren
• de afbouw van de strippenkaarten soepel verloopt
• Hoppas heeft de intentie om per 1 augustus 2018 het tarief te verhogen naar € 1,50
• er een gezamenlijke informatiebrief voor alle ouders/verzorgers komt waarin wordt verteld
wanneer de overgang gaat plaats vinden en hoe de overgang georganiseerd wordt; het is de
bedoeling deze brief voor de kerstvakantie gestuurd te hebben
• de identiteit van de school blijft gelden.
Fruitdagen - herinnering
We herinneren u graag aan de regel dat op dinsdag en donderdag de kinderen alleen groente of fruit
bij zich mogen hebben. De laatste tijd zien we regelmatig leerlingen ook iets anders bij zich hebben.
Wilt u er opletten dat uw kind alleen groente of fruit bij zich heeft?
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Data
23-11: 10-min gesprekken
29-11: inloop groep 1-2
01-12: speelgoedmorgen gr 1-2
05-12: sinterklaas en continurooster
06-12: inloop groep 1 t/m groep 8
11-12: MR vergadering
13-12: inloop groep 1-2
21-12: GEEN continurooster
22-12: kerstvieringen: gr 1 t/m 4 in school en gr 5 t/m 8 in de Gereformeerde Kerk te Rijswijk; vanaf
12.00 uur begint de kerstvakantie
08-01-2018: eerste schooldag na de kerstvakantie

De hele kalender kunt u ook terug vinden via:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=destroming.eu_3v058pdlprrj6ktppdvcg88vnk%40
group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
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