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19 december 2017 - Voor alle data geldt: Deo Volente

Advent en kerst
Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt is het volop
Advent (=verwachten) en dat gaat aan Kerst vooraf. Kerst: het
feest van het Licht. Jezus kwam niet zomaar op deze aarde.
Jezus kwam om licht te brengen in de duisternis. Hij was de
langverwachte Redder. Hij kwam om het goed te maken
tussen God en mensen. Tijdens zijn leven op aarde liet Hij in
woorden en daden Gods grootheid zien.
Kerst: het feest van de liefde, van Gods liefde voor mensen.
God heeft dat in de Bijbel als volgt laten opschrijven: Hierin is
de liefde van God aan ons bekend gemaakt: God heeft zijn
enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem
zouden leven.
Kerstvieringen
Vrijdag 22 december wordt de kerstviering van de onderbouw
in de lokalen in school gehouden. De viering voor de
bovenbouw is in de Gereformeerde Kerk. De viering van de
bovenbouw is met de ouders/verzorgers. Vorige week heeft u hiervoor een aparte uitnodiging
ontvangen.
De leerlingen van de bovenbouw hebben afgelopen vrijdag voorlichting van de organisatie gehad
waarvoor de collecte tijdens de kerstviering is bestemd.
Lied van de maand…
Het lied van de maand december, dat voor alle groepen geldt.

Lied: Woorden in de nacht (projectlied)
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.
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.

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.

Als het donker is en stil
maken woorden het verschil.
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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.’

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.

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

U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=gue6FEKhHzI
Lied van de maand januari 2018
Een liedje voor U
Voor de onderbouw:
Dank U voor het graan
zodat wij broden kunnen bakken
dank U voor de bomen
met hun appels aan de takken
dank U voor Uw schepping
vol met prachtige geschenken
en dat U ons ooit dropjes en ook spekkies liet
bedenken
dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U
zingen

Dank U voor het land
waarin ik veilig op mag groeien
dank U voor de bloemen
die zo prachtig kunnen bloeien
dank U voor de wolken
en de bomen en de dieren
en dat ik ieder jaar weer mijn verjaardag mag
gaan vieren
dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U
zingen

Dank U – dank U wel
voor alles wat U hebt gegeven
dank U – dank U wel
voor al het mooie in ons leven

Dank U – dank U wel … (2x)
Dank U – dank U wel
voor al het mooie in ons leven

U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=biAWdlVhFE4
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Lydia Zimmer
© 2009 Celmar Music / Schröder & Busser
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Voor de bovenbouw
Ja, ja, ja
Petrus was een visser,
gewoon een mens als wij.
Op een dag kwam Jezus en die zei:
Kom maar bij Mij, volg Mij.

Petrus maakte fouten,
want hij was een mens als wij.
Toen voelde hij zich schuldig:
'o, wat ben ik toch een ei.'

En Jezus zei: Vertrouw op Mij,
Ik leer je hoe het moet.
Leg je leven in Mijn handen
En dan komt alles goed.

Maar Jezus zei: 'Ik stierf voor jou
en ben weer opgestaan.
Ik houd van jou, vergeef je
wat jij hebt fout gedaan!'

Refrein
En Petrus zei:
'Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer
en doenderdedoendoendoen wat U mij zegt.
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer.
Mijn hele levensavontuur
Elke dag een beetje meer.'

(Refrein)

(Rapgedeelte)
(Refrein 2x)

U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=FaIeAINPrpc
Groepsbezetting - wijzigingen
Gezien de terugkomst en het vertrek van collega’s, hebben we ook moeten kijken naar de
groepsbezetting van de verschillende groepen na de kerstvakantie.
Groepsdoorbrekend werken
Vanaf de herfstvakantie zijn we in de groepen 3 t/m 8 bezig met het voorzichtig zetten van eerste
stappen op het gebied van groepsdoorbrekend werken. De eerste resultaten zijn daarvan zichtbaar
en merkbaar. Bij het vak begrijpend lezen zijn er leerlingen uit groep 8 die bij meester Wesley hun les
krijgen en er zijn leerlingen van groep 7 die bij meester Peter of juf Renatha de lessen volgen.
De groepen 5, 6, 7 en 8 worden op de momenten voor begrijpend lezen gemixt om zo beter op het
niveau van de leerlingen in te kunnen spelen en extra aandacht te kunnen geven op alle niveaus.
Kortom: we willen juist aansluiten bij de ontwikkelingen van het kind.
Na de kerstvakantie gaan we starten met groep 1-i (instroomgroep) waardoor er ruimte ontstaat om
het groepsdoorbrekend werken ook te gaan invoeren in groep 1-2. De ouders van de leerlingen uit
groep 1i en 1-2a en groep 1-2b krijgen hierover aparte informatie.
Groep 1 i
Na kerstvakantie starten we met een 12e groep, die naar 20 leerlingen zal groeien. De leerlingen die
direct na de vakantie op school komen, zijn al een paar keer op school geweest om te wennen. Dat
was erg leuk! Juf Lizanne Vos (maandag tot en met donderdag) en juf Chantal (vrijdag) is de
groepsleerkracht van deze groep.
Geen continurooster donderdag 21 december
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Omdat de kerstviering is verplaatst naar vrijdag 22 december is er op donderdag 21 december géén
continurooster. De leerlingen zijn dus op de normale tijd (15.00 uur) uit.
Inspectiebezoek
Donderdag 14 december heeft onze school een bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Sinds 1
augustus 2017 geldt een nieuw onderzoekskader voor het toezicht op scholen. Centraal in het
nieuwe onderzoekskader staat het gesprek met het bestuur en in tweede instantie met de
school/directeur. Het streven van de inspectie is om in de komende twee jaren alle schoolbesturen
van Nederland te bezoeken. Op 23 november jl heeft de inspectie een gesprek gevoerd met de
algemeen directeur van ‘De Stroming’.
In het onderzoek geldt de volgende centrale onderzoeksvraag: ‘Is de sturing op kwaliteit op orde en
is er sprake van deugdelijk financieel beleid?’ Van deze centrale onderzoeksvraag zijn vier deelvragen
afgeleid:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij voldoende zicht op de
onderwijskwaliteit en stuurt zij op verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn
scholen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Er zijn ook gesprekken gepland met het toezichthoudend bestuur en de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad.
Drie scholen van de vereniging worden door de inspectie bezocht, waaronder onze school. Bij het
verificatieonderzoek wordt naar antwoorden op bovenstaande vragen gezocht. Bij ons op school
wordt gekeken naar de kwaliteitszorg, de kwaliteitscultuur, het didactisch handelen en de (extra)
ondersteuning.
Het onderzoek heeft bestaan uit gesprekken met de directie en ib-er, 8 leerlingen uit groep 6 t/m 8
en het team. Daarnaast heeft de inspectie verschillende groepen bezocht en een
begeleidingsmoment van een leerling met een arrangement (extra ondersteuning) bijgewoond om te
kijken hoe we als school vorm en inhoud geven aan het didactisch handelen en de (extra)
ondersteuning en daarmee dus aan de kwaliteit van het onderwijs.
De informatie die in de drie bezochte scholen is verzameld, wordt gebruikt om antwoord te geven op
de gestelde (deel)vragen.
Aan het einde van de dag waarop de inspectie onze school heeft bezocht, hebben we ook een
terugkoppeling ontvangen. De inspectie is erg tevreden over de school. De volgende
kwaliteitsstandaarden zijn als ‘voldoende’ beoordeeld: didactisch handelen en kwaliteitscultuur. De
kwaliteitsstandaarden (extra) ondersteuning en kwaliteitszorg zijn als ‘goed’ beoordeeld. De
kwaliteitsstandaard (sociale) veiligheid maakte geen onderdeel uit van het onderzoek. Als daar wel
sprake van zou zijn, dan kreeg deze standaard een voldoende beoordeling.
Enkele positieve/sterke punten die door de inspecteurs genoemd zijn, zijn als volgt samen te vatten:
taakgerichte werksfeer, voorbereide en gestructureerde lessen waarover nagedacht is, betrokken en
hard werkende groepsleerkrachten, samenwerking bij leerlingen en leerkrachten, werken met halve
dagtaken en werken met maatjes, een goede doordenking van het ondersteuningsaanbod, een
goede uitvoering hiervan en het betrekken van de ouders bij het formuleren van het
ondersteuningsaanbod, de tijd die nodig is voor extra ondersteuning wordt gegeven door
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professionals, zelfkritische houding bij de medewerkers, de collegiale consultatie en intervisie, het
stellen van een of meerdere feedbackvragen door de medewerkers, de schoolontwikkeling wordt
planmatig uitgevoerd en geëvalueerd en er zijn directe risico’s op het gebied van veiligheid.
Zijn er dan helemaal geen kluspunten? Ja zeker wel. De actieve betrokkenheid van leerlingen tijdens
de instructie kan (nog) hoger. Belangrijk is dat we helder hebben wat we daarin/daarbij minimaal van
leerlingen verwachten. Het evalueren van de lesdoelen mag sterker zijn.
Beide punten staan vermeld als actiepunten in het plan van aanpak dat we als school voor de
onderwijskundige ontwikkelingen hebben opgesteld. Het is mooi om te zien dat zowel de inspectie
als wij zelf dit als kluspunten hebben benoemd.
In het kader van het onderwijs en ondersteuning aan de nieuwkomers kregen we mee om op termijn
te formuleren met welk uitstroomprofiel deze leerlingen van school gaan.
De inspectie gaf ons mee dat we voor de leerlingen de vertrouwenspersoon van school duidelijker in
de school en voor de leerlingen moeten positioneren.
Zwemles – groep 3 en 4
Omdat op donderdag 21 december eerst een continurooster gepland stond, was er geen zwemles
gepland en daardoor waren er ook geen hulpouders ingepland.
Nu het een gewone lesdag is geworden, hebben we contact gehad met het zwembad. Zij hebben
gelukkig toch nog een plekje, want het is vrij-zwemmen deze week.
Beide groepen gaan van 14.00u – 14.45u zwemmen. We worden om 13.45u door de bus opgehaald
en we zijn om 15.u weer op school.
Voor groep 4b betekent dit dat zij van 13u – 13.45u bij juf Lizanne in groep 4a zijn, omdat meester
Gerco naar de gym is.
Het zou erg fijn zijn als er nog een paar ouders kunnen helpen met afdrogen om 14.45. Zwaluw
reizen zorgt in ieder geval voor een bus waar alle leerlingen en 2 leerkrachten in passen. We weten
pas donderdagmorgen wat voor bus het wordt, dus als u wilt helpen met afdrogen dan willen wij u
vragen om met eigen vervoer te komen.
Grote tas
De leerlingen van groep 1 tot en met 4 nemen aanstaande vrijdagmorgen alle kerstwerkjes mee naar
huis. Wilt u voor een grote (plastic) tas zorgen?
Gevonden voorwerpen
In de centrale hal van de school staat een bak met daarin de gevonden voorwerpen.
School-kerk-gezinsdienst zondag 28 januari 2018 - vooraankondiging
Op zondag 28 januari 2018 staat de School-kerk-gezinsdienst gepland voor de groepen 1-4. Deze
dienst vindt plaats in de Gereformeerde kerk in Rijswijk en begint om 09.30 uur. Het thema van deze
dienst is "Mag dat wel?"
U wordt allen van harte uitgenodigd om samen met uw kind(eren) bij deze dienst aanwezig te zijn.
Overblijf
Deze week ontvangt u een brief namens Hoppas waarin het een en ander geschreven is over de
overgang van de overblijf naar Hoppas. Deze brief zal namens Hoppas aan alle ouders/verzorgers van
de school via de email worden verstuurd.
Woord van dank
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Langs deze weg bedanken we alle ouders/verzorgers voor hun inzet. Zonder uw inzet hebben we niet
zoveel dingen kunnen doen! Fijn dat dit allemaal kon en mogelijk was.
Vakantie
Op vrijdag 22 december 2017 begint om 12.00 uur de kerstvakantie. Een periode van vieren en van
rusten. We wensen u goede kerstdagen toe en een voorspoedig 2018 voor u persoonlijk en uw
familie. Maandag 8 januari 2017 zijn alle leerlingen weer van harte welkom!
Data
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
08-01: deze week komt de nieuwsbrief
10-01: inloop groep 1-2
17-01: inloop groep 1-2
23-01: schoonmaakavond
24-01: inloop groep 1-2
25-01: Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging ‘De Stroming’
28-01: KSG – dienst in Gereformeerde Kerk te Rijswijk voor groep 1 t/m 4
29-01: informatiemiddag en informatie-avond nieuwe leerlingen
29-01: deze week komt de nieuwsbrief

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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