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Spreuk van de week
Veel zeggen en zeggen wat gezegd moet worden, zijn twee heel verschillende dingen.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 9,63 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Storm! Marcus 4: 35-41 en Marcus 5: 1-20
Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het meer terecht. Terwijl de leerlingen in
paniek raken, ligt Jezus te slapen. Hij brengt de wind en het water tot rust. Aan de overkant
van het meer woont een man met een storm in zijn hoofd. Ook deze storm weet Jezus te
bedaren.
Uit de school geklapt
Griep en vervanging
Misschien hebt u het wel gelezen of gehoord, het eind van de griepepidemie is nog niet in
zicht. Gelukkig hebben we tot nu toe, zij met kunst en vliegwerk, de klassen steeds kunnen
bemensen. Het is ons bijna nog steeds gelukt vervanging te krijgen. Maar dat heeft ook een
keerzijde en dat beseffen we ook heel goed. De kinderen hebben hierdoor te maken met
steeds andere leerkrachten en dat is ook niet leuk. Maar we hopen dat u begrip hebt voor
het feit dat het ons niet lukt steeds dezelfde vervangsters te krijgen. En dat het niet ideaal
voor de kinderen en niet voor de school is snappen we ook. Het enige alternatief is dan ook
om de kinderen naar huis te sturen.
In de brief van ons bestuur, die u hebt ontvangen, staat het besluit vermeld dat
bovenschools genomen is en luidt als volgt: Als de leerkracht ziek is en de beschikbare

invallers zijn op, dan moeten we helaas de klas naar huis laten gaan.

Dit betekent dus ook voor onze school dat indien er geen vervanging gevonden kan worden
de kinderen naar huis gaan.
Vraag van de week
Waarom wordt er gestaakt op 14 februari en wat kunnen wij doen?
Willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden, dan moet er NU geïnvesteerd worden in
het onderwijs. Een fiks lerarentekort dient zich aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen
als we nu niets doen. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. Help ons!
Wij willen u vragen de volgende petitie mee te ondertekenen en zo een statement richting
Den Haag te maken: https://investeerinprimaironderwijs.petities.nl/
Spreekavonden groep 1 t/m 7
Op maandag 12 en dinsdag 13 februari staan de spreekavonden gepland. U hebt hierover
een aparte brief ontvangen met de tijden dat u verwacht wordt. Indien u hebt geruild met
een ander dan dit graag doorgeven aan de leerkracht. En anders zien en spreken we u graag
op het afgesproken tijdstip. De ouders van de leerlingen van groep 8 hebben op een ander
moment gesprekken gevoerd.
Tutor-lezen groep 3 / 4 en 8
Vorige week zijn we in groep 3/4 gestart met het tutor-lezen. De kinderen van groep 3/4
lezen elke woensdagmiddag samen met een leerling uit groep 8. Zij helpen en moedigen aan
indien nodig. Voor groep 8 een serieuze en belangrijke taak en voor groep 3/4 erg leerzaam.
Maar vooral ook erg mooi om de samenwerking tussen beide groepen te zien.
Rapporten
Op donderdag 15 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
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Controles schoolverpleegkundige
Op donderdag 15 februari komt Magda Janssens de schoolverpleegkundige enkele controles
uitvoeren. De ouders van de betreffende kinderen hebben inmiddels hierover een brief
ontvangen.
Opgave korfbal
De kinderen van groep 3 t/m 7 hebben een aparte brief meegekregen waarmee ze zich
kunnen opgeven voor het korfbaltoernooi. Uiterlijk dinsdag 13 februari weer inleveren.
Ingekomen berichten en post
Vakantie activiteiten in het Dwingelderveld
Maandag 19 en 26 februari: OERRR Natuurontdektocht voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, van
14.00 - 15.30 u.
Dinsdag 20 en 27 februari: Gezinshuifkartocht bos en hei van 13.00 - 15.00 u.
Woensdag 21 en 28 februari: OERRR Wildwandeling voor kinderen van 9 t/m 12 jaar, van
16.00 - 18.00 u.
Vrijdag 23 februari en 2 maart: Wandeling met de Nachtwachter van 18.30 - 20.30 u.
Dinsdag 27 februari: OERRR Schapendag van 13.00 - 15.30 u.
Donderdag 1 maart: Winter van OERRR van 13.00 - 15.30 u.
Vrijdag 2 maart: Volle Maan Huifkartocht van 19.00 - 21.00 u.
Informatie via www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld
Bezoekerscentrum Dwingelderveld Benderse 22 7963 RA Ruinen
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