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Ogenschijnlijk rijgen de dagen zich aaneen als een 
ketting die als vanzelf langer wordt. Toch wanneer 
we wat opmerkzaam zijn zien we soms grote 
hoogten, maar ook diepe dalen. Wanneer we het 
beperken rondom de school dan zien we met 
tevredenheid terug op de ateliers, zie ook verder 
in deze nieuwsbrief, hebben we een mooie 
opbrengst voor Bonisa en zetten we ons in voor 
vervolgde christenen, maar ook diepe dalen gaan 
ons niet voorbij zoals we hieronder kunnen lezen. 
Verdriet om het overlijden van mensen waar we 
van houden, moeiten en zorgen in de dagelijkse 
dingen, zo dragen we allemaal ons pak. Wat mooi 
dat we dan toeleven naar Biddag waar we dit jaar 
jaar het thema: ‘Bidden is ontvangen’ boven 
zetten. Zowel met onze zorg als met onze 
dankbaarheid mogen we bij God komen. We 
hoeven dat niet terughoudend te doen. In de brief 
aan de Hebreeen staat dat we met  vrijmoedigheid 
mogen naderen voor Gods aangezicht en we leren 
het onze kleinsten al: Doe uw mond wijd open. 
 
Lief en leed 
In de afgelopen periode is de schoonmoeder van 
juf Greetje overleden. Van harte gecondoleerd. 
We wensen u en de familie Gods nabijheid toe. 
Ook bij juf Hennie is er verdriet in de familie 
gekomen omdat haar moeder en de 
(overgroot)oma van Yaël, Job en Esther en Luca is 
overeleden.   We wensen jullie toe wat we lezen in 
Ps 121(berijmd): Hij is, al treft u 't felst verdriet, 
Uw wachter, die uw voet. Voor wankelen behoedt. 
 
Regel van de maand 

 We spreken altijd de waarheid, zelfs als 
iets is fout gegaan. 
 

Herhalen 
  Zeg ik stop, dan houdt de ander op. 
 
 

 
Groepsbespreking Kijk  
In de afgelopen weken hebben we een 
groepsbespreking Kijk gehad. Dit houdt in dat de 
leerkrachten van groep 1-2, de ib-ers en een 

externe de ontwikkeling van de kleuters onder de 
loep nemen. Welke dingen zijn er gesignaleerd, 
waar liggen punten van aandacht wat betreft de 
groep of individulele leerlingen? Hoe stemmen we 
ons aanbod goed af op wat de leerlingen van ons 
vragen? Tijdens de contactavond zullen we aan de 
hand van het Kijkrapport dingen met u delen. 
 
Groepsbespreking OGW 
Deze week hebben we de groepen 3-8 besproken.  
Tijdens de bespreking zijn de leerkracht en de ib-
ers aanwezig. We bespreken de scores van de 
groep als geheel en kijken ook naar de 
ontwikkeling van individuele leerlingen. Wat 
vraagt deze groep van ons? Waar liggen punten 
van zorg voor de groep of individueel? Hoe kan ik 
als leerkracht aansluiten bij wat deze groep nodig 
heeft? Goed om steeds na te blijven denken hoe 
we de ontwikkeling van de leerlingen, groep 
kunnen stimuleren. 
 
Contactavonden 
Op dinsdag 18 en woensdag 19 februari hopen we 
u te ontmoeten op de contactavonden. We zullen  
dan spreken over de ontwikkeling van uw kind. Het 
rapport zal ook toegelicht worden door de 
leerkracht. U heeft inmiddels het rooster 
ontvangen met daarop de tijd, dat u aan de beurt 
bent. 
 
Ateliers 
In de periode dat er toetsen afgenomen werden, 
zijn de leerlingen ook 3 middagen bezig geweest 
met een heel andere activiteit. U heeft vast 
verhalen  gehoord, werkstukken gezien of 
geproefd. Wij hebben de kinderen erg enthousiast 
bezig gezien. We zijn ook blij dat er vrijwilligers 
waren die zich ingezet hebben om workshop te 
verzorgen. Heel hartelijk bedankt! Als team zulen 
we de ateliers evaluaeren en kijken of we dit in de 
toekomst mogelijk herhalen.  
 
Zien! 
Als leerkrachten volgen we niet alleen de 
cognitieve ontwikkeling  van uw kind, maar ook de 
sociaal emotionele ontwikkeling. De leerkrachten 
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hebben om deze ontwikkeling in beeld te brengen, 
Zien ingevuld. De leerlingen uit groep 5-8 vullen 
ook de leerlingvragenlijsten in. In maart zullen we 
een groepsbespreking hebben over Zien. 
 

Kijkmorgens 
Op maandag 2 maart en donderdag 5 maart hebt u 
de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de klas 
van uw zoon of dochter.  
Op de deur van de schoonmaakkast op school 
zullen we een intekenlijst ophangen. Hierop kunt u 
zien op welke tijden u in een bepaalde groep 
welkom bent. Er kunnen maximaal 8 ouders 
tegelijk een les bijwonen. (vol = vol) 
 
Bijeenkomst biddag 
Op dinsdagmiddag 10 maart hebben we een 
bijeenkomst  georganiseerd, rondom biddag. U 
bent  als ouder, opa en/ of  oma of andere 
belangstellende, van harte welkom om deze 
bijeenkomst bij te wonen. We beginnen om 14.15 
uur in de hal van de school. Voor de allerlekeinsten 
wordt er oppas georganiseerd.  
 
Koningsspelen 
Het duurt nog even voordat de koningsspelen 
gehouden worden, maar hierbij toch vast wat 
informatie. Achter de schermen zijn wij al bezig 
met de voorbereidingen.  
De koningsspelen worden dit jaar gehouden op 
vrijdagmiddag 17 april. Dit keer is het ’s middags, 
want de leerlingen van groep 8 hebben die morgen 
nog een deel van de eind cito te maken.  
We zullen in plaats van het koningsontbijt nu een 
koningslunch houden. Dit betekent dat we de 
leerlingen van groep 1 op deze dag om 11.30 uur 
op school verwachten en de middag ook aanwezig 
zijn. We gaan dan samen eten en ’s middags 
zingen bij de vlag en spelletjes doen. U bent dan 
van harte welkom om ons aan te moedigen. 
Tegen die tijd zullen we nogmaals informeren, 
maar we willlen u nu vast informeren zodat u er 
rekening mee kunt houden. 
 
Bonisa 
Het laatste kwartaal van 2019 hebben we geld bij 
elkaar gebracht voor een speciaal project van 
Bonisa:  Onderwijs aan niet geregistreerde 
kinderen. De opbrengst voor dit project is €530. 
Dank voor jullie inzet.  
 

Zendgingsgeld 
Op dit moment sparen we nog voor Open Doors. 
Mooi om te zien dat dit onderwerp de kinderen 
aanspreekt en dat ze spontaan manieren 
bedenken om  extra geld op te halen.  
Laten we in ons gebed ook aan deze vervolgde 
christenen blijven denken.  
 
Kies je sport 
Het is weer tijd voor Kies je Sport! Dit jaar speciaal 
voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de 
basisscholen uit de gemeente Doetinchem 
(Doetinchem, Gaanderen en Wehl). 
 
Door dit project kunnen kinderen kennismaken 
met verschillende sporten. Kinderen die nog geen 
sport doen, maar ook kinderen die al wel een sport 
doen en eens een andere sport willen proberen. 
Kinderen kunnen een sportcursus kiezen en 
trainen dan 3 of 4 keer mee bij de vereniging. 
Kinderen mogen aan meerdere sportcursussen 
mee doen.  
Dit jaar maar liefst de keuze uit:  

 37 verschillende sporten  

 46 sportverenigingen  

 135 verschillende sportcursussen  
 
Inschrijven is mogelijk tussen 14 februari en 6 
maart via www.sportpas.nl/doetinchem. De 
trainingen vinden plaats tussen 16 maart en 24 
april.  
Tussen 10 en 14 februari worden de Kies je Sport 
boekjes uitgedeeld en krijgt uw zoon/dochter het 
boekje mee naar huis. Lees het boekje door en kijk 
of er een geschikte sport tussen zit.  
Nieuw dit jaar is Expeditie Sport. Een speciale 
vragenlijst om te kijken welke sport bij uw 
zoon/dochter past. Kijk in het midden van het 
boekje naar de Expeditie en vul hem in!  
Heb je vragen? Ik ben elke vrijdagochtend vanaf 
8.15 op school om deze te beantwoorden.  
Mailen mag natuurlijk ook naar 

a.grootroessink@sportservicedoetinchem.nl  

 
Sportinstuif voorjaarsvakantie 
Tijdens de voorjaarsvakantie organiseert 
Sportservice Doetinchem op donderdag 27 
februari een gezellige en sportieve sportinstuif. 
Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee, want 
sporten is leuker als je het samen doet! 
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We gaan klimmen en klauteren bij Skyzone en 
leggen een survival parcours aan in de gymzaal. 
Maria van badmintonvereniging Poona legt je uit 
hoe je het beste een shuttle uit de lucht kan slaan 
en Sander en Madelon van de Graaf Otto Groep 
laten je kennismaken met echte scouting skills. 
Supergaaf toch! 

 
Dag : donderdag 27 februari  
Tijd :09:00 - 12:15 uur   
Waar :Sportcentrum Rozengaarde 
 
Voor wie? 
Voor alle kinderen van groep 3 t/m 8. Deelname is 
gratis. 
 
 
 
 
 

Aanmelden? 
Stuur een e-mail of WhatsApp bericht naar Danny.  
d.bent@sportservicedoetinchem.nl  
06 28 74 23 39  
 
 
Belangrijke data: 
18-02: consultatie  
18 en 19-02: contactavond 
21-02: studiedag personeel-> leerlingen zijn vrij. 
24 t/m 28 – 02: voorjaarsvakantie 
02 en 05 -03 : kijkmorgen 
10 – 03 : bijeenkomst biddag 
11 – 03 : biddag -> leerlingen zijn vrij 
17 – 03:  koffie uurtje 
25 – 03: Ouderavond met Dhr. L Snoek 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Roodbeen 

 


