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Geachte ouder(s), verzorger(s),
 Algemeen
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief zoals vermeld op de kalender. In een periode van griep
en cito’s naderen we de rapportperiode. Als het goed is heeft u de uitnodiging ontvangen
voor de contactavond(en).
 Personeel
De krant staat er vol van en we hebben er zelf ook mee te maken: een tekort aan
invalkrachten. Iedere dag moeten er acht klassen lesgegeven worden. Ook leerkrachten
zijn wel eens ziek, al hebben we over het ziekteverzuim niets te klagen. Ook onze (vaste)
invallers zijn zeer trouw in hun werk en kunnen bijna altijd. Om de continuïteit van ons
onderwijs te garanderen zijn er een tweetal invalkrachten toegevoegd aan ons
invalkorps. Dhr. H. Kloosterman (Uddelerweg) is benoemd als invalkracht voor middenen bovenbouw. Hij is jarenlang directeur geweest op de School met de Bijbel in Streefkerk.
Inmiddels woont hij in Elspeet en houdt van kinderen. Ook juf G. Kuijt-Koetsier is
benoemd als invalkracht. We kennen haar nog wel van haar eindstage. Ze werkt tevens nog
één dag per week in Staphorst.

 Studiemiddag
Afgelopen week hadden we een studiemiddag
met het personeel. We hebben daar een
prachtig model onder ogen gekregen en willen
die graag met u delen. Het is namelijk voor de
ontwikkeling van kinderen van wezenlijk
belang dat ouders en school in goede harmonie
samenwerken. In de onderstaande driehoek
zien we de ontwikkelruimte het grootst als de
relaties (en het praten over) goed is.
De dynamische driehoek heeft met loyaliteit te
maken: naar/tussen school en ouders.
Lees gerust het volgende artikel:
http://www.congres-content.nl/pdf/2015.12congres-voor-elke-mentor/08.pdf
 Dode hoekles
De activiteitencommissie heeft voor groep 7 & 8 een dode hoekles georganiseerd. De
leerlingen wordt in de praktijk gewezen op het gevaar op de weg. Deze les vindt aanstaande
maandagmiddag plaats voor de Da Costaschool.
 Flessenactie
De activiteitencommissie heeft wederom een actie georganiseerd t.b.v. het schoolplein.
Vanaf aanstaande maandag mogen de kinderen lege flessen meenemen naar school. In de
hal staan big bags waar de flessen in mogen. De doppen worden apart ingezameld voor de
opleiding van blinde-geleide-honden. Doen jullie allemaal mee? Deze actie loopt door tot 9
maart.
 Jubileum meester Kersbergen
Meester Kersbergen is 25 jaar aan onze school verbonden. In overleg met hem willen we dit
als school gaan vieren op 22 februari 2018. Hoewel we niet alles gaan verklappen, krijgt u
hierbij het programma van die dag:
8.30 uur:
ontvangst jubilaris
8.45 uur+/-: dagopening in de hal en overhandiging cadeaus
9.45 uur:
pauze (eigen eten en drinken)
10.00 uur:
spelletjes in school voor groep 1-8
12.00 uur:
Pannenkoeken eten op school (alle kinderen eten op school)
12.30 uur:
Pauze
13.00 uur:
Gewoon weer les (behalve groep 6)
Wilt u de bijlage goed doornemen en ons helpen bakken? Ook hebben wij hulp nodig om te
begeleiden bij de spelletjes op donderdagmorgen vanaf 10.00 uur. Wilt u zelf rekening houden
met diabetes en gluten?

 NP-vak
Aan de binnenweg hebben wij een NP-vak aangelegd. Dit is op verzoek van buurman Juffer,
die we graag te vriend houden. Hij houdt voor ons een oogje in het zeil op de momenten dat
wij er niet zijn. Met name tussen de middag gebeurt het geregeld dat hij niet met zijn auto op
zijn eigen erf kan. Dit is erg vervelend, dus wij vragen u hier rekening mee te houden. Bedankt!
 Ter opscherping
‘De Geest werkt in wie Hij wil. Wij zouden denken dat de Heere de moordenaar aan het kruis
voorbij zou gaan. Hij heeft iemand anders ter dood gebracht! Daar werkt de Heere toch niet
in? Ja, toch wel. Hoe komt dat? De Geest blaast op de moordenaar, en die man wordt levend
en mag ingaan in de vreugde van de Heere. Daar komt een man op een wagen. Hij is zwart.
Het is een Moorman. Hij gaat terug naar zijn land. Maar de Heere heeft Zijn oog op hem
gericht. Hij ziet de man de profetie van Jesaja 53 leest. De Moorman begrijpt het niet, maar
dan stuurt de Heere – door Zijn Geest, Die werkt als een wind – Filippus naar de Moorman,
opdat hij onderwezen zou worden. Opdat hij de weg der waarheid zou verstaan. ‘Verstaat gij
ook hetgeen gij leest?’ Kijk, daar gaat een man naar Damaskus, blazende dreiging en moord.
Gods Geest gaat hem geestelijk neervellen. Dat is Zijn wil. Dat doet Hij graag. Dat heeft Hij in
het verleden al zoveel gedaan. En de wind blaast waarheen Hij wil. Ook op deze man. Dan
wordt Saulus bekeerd en neergeveld op de weg, opdat hij God zou kennen en dienen, om
Christus’ wil. Saulus roept het uit: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ De Heere bepaalt dus
het tijdstip, Hij bepaalt de plaats en Hij bepaalt de personen in wie Hij werkt. Hij bepaalt ook
de wijze waarop Hij in iemand werkt. Zó werkt de Heere.’
Uit: Ds. C. Neele: Gods stem in de natuur, B.V. Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, 2016, pag.
29-30.
 Data
12 en 13 februari:
14 februari:
26 februari – 2 maart:
Vriendelijke groet,
P. Wiegel
Voor alle genoemde data geldt: D.V.
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