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Onze nieuwsbrief verschijnt aan het
einde van de maand en wordt
verstrekt aan alle ouders/verzorgers
van onze leerlingen. De brief kunt u
ook lezen op onze website.

Bij alle data die in deze brief
genoemd worden, schrijven wij ‘Deo
Volente’, en dat betekent:
'Als de Heere het wil en wij zijn in
leven, dan zullen wij dit of dat
doen.’
Belangrijke data:
17 dec.
Nieuwsbrief
25 dec.
1e Kerstdag
26 dec.
2e Kerstdag
31 dec.
Oudejaarsdag
01 jan.
Nieuwjaarsdag
04 jan.
1e schooldag 2021
18 jan.
MR vergadering
25 jan.
IC vergadering
29 jan.
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Vader,
geef mij licht in mijn handen
om uit te delen,
licht in mijn ogen
om een lach te ontlokken,
licht in mijn oren
om uw stem te vernemen,
licht in mijn hartstocht
om liefde te zijn,
licht in mijn denken
om uw dag te zien dagen,
licht op mijn schouders
om vrede te dragen,
licht op mijn hoofd
om een teken te zijn,
licht in mijn lied
om uw goedheid te eren,
licht in mijn tranen
om mensen te troosten,
licht in mijn hart
om een licht te zijn.
Kerst is het feest van het licht. Lucas (2:1-14) vermeldt heel
nadrukkelijk dat het nacht is. God komt in het duister van deze
wereld. In de duistere oerchaos roept God het licht tevoorschijn
(Genesis 1:2-3). De schepping herhaalt zich in de kerstnacht. In de
chaos van het leven schept God licht. Heel concreet door zelf af te
dalen in het donker en licht te ontsteken. De herders zijn
overrompeld. De engel zet hen weer op de benen: wees niet bang!
Er is goed nieuws te vertellen. Gods licht is sterker dan de diepste
duisternis!
Dit goede nieuws is niet slechts voor een select groepje gelovigen,
maar voor heel het volk. Geen christelijk feest wordt zo wereldwijd
gevierd als Kerst. En terecht: Kerst is het feest van licht, de geboorte
van Jezus, Hij is het die ieders leven licht wil maken. Ook dat van u!
In januari is het psalmrooster als volgt:
Maandag 04 januari: psalm 33:1 Oude berijming,
Maandag 11 januari: psalm 33:1 Oude berijming,
Maandag 18 januari: psalm 33:11 Oude berijming,
Maandag 25 januari: psalm 33:11 Oude berijming.
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Personeel
Juf Alie van Leeuwen werkt op dit moment op dinsdag en donderdag in groep 1-2. Juf Carola hoopt na de
kerstvakantie weer volledig aan het werk te zijn. Normaal start de groep 0 na de kerstvakantie, maar de eerste
groep 0 leerling komt pas rond de voorjaarsvakantie. Daarom hebben wij besloten dat groep 0 na de
voorjaarsvakantie gaat starten en dat juf Alie van de kerst- tot de voorjaarsvakantie op dinsdag en donderdag les
zal geven aan groep 1. Juf Carola zal dan alleen groep 2 hebben. Aangezien dinsdag en donderdag voor beide
groepen een hele dag is, lijkt het ons verstandig om ze t/m de voorjaarsvakantie dan 2 momenten te splitsen.
Na de voorjaarsvakantie zal groep 1-2 gesplitst worden in groep 0-1 en groep 2. Hier hoop ik in de nieuwsbrief van
eind januari meer over te kunnen vertellen.
Namens de GGD

Waarom op tijd naar bed gaan belangrijk is
Bijdrage van Gerlinde Bax, Jeugdverpleegkundige GGD Gelderland-Zuid
Goed slapen is gezond voor je kind. Kinderen hebben voldoende slaap nodig om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Bij kinderen komen groeihormonen vrij in de diepe slaap. Deze hebben zij nodig om
goed te groeien. En natuurlijk moeten kinderen voldoende energie hebben om lekker te kunnen
spelen en te leren op school. Op tijd naar bed is daarom belangrijk.
Tips om te slapen als een roosje
 Zorg voor regelmaat. Laat je kind elke dag op dezelfde tijd naar bed gaan en opstaan. Als het lukt ook in het
weekend. Zo start je kind ook na het weekend de week weer vol energie.
 Geen dutje ná schooltijd. Hierdoor verschuift het slaapritme.
 Meer bewegen zorgt voor een diepere slaap. Stimuleer je kind om lekker (buiten) te spelen en niet te veel te
beeldschermen.
 Geef na vier uur ’s middags geen cola meer of medicijnen die een stimulerend effect hebben (zoals ritalin).
 Zorg voor rustige bedrituelen; neem samen nog even de dag door of lees een verhaaltje voor.
 Roept je kind ’s nachts vaak? Laat weten dat je er altijd bent als er iets is, maar dat je zelf ook wilt slapen.
Wees consequent hierin.
 Zorg voor een slaapkamer die niet te warm of te koud is en ook voldoende verduisterd is.
 Ga naar de huisarts als de slaapproblemen niet overgaan. Deze kan een verwijzing regelen naar bijvoorbeeld
een kinderslaappoli.
Hoeveel moeten kinderen slapen?
Kinderen van 4 jaar hebben ongeveer 12 uur slaap per nacht nodig. Per jaar kun je daar een kwartier vanaf
trekken. Een kind in groep 8 moet daarom minimaal 9 tot 9,5 uur slapen. Als je kind daarvan afwijkt, hoef je je
niet direct zorgen te maken. Ook onder kinderen heb je kort- en langslapers. Dit is meestal genetisch bepaald.
Meer lezen?
 Op de website van JM Ouders vind je het artikel ‘Waarom op tijd naar bed gaan belangrijk is’.
 Op de website van GGD Gelderland-Zuid vind je betrouwbare informatie over onder meer slapen,
slaapproblemen en bedtijd met tips en adviezen.
Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van
kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.
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Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp?
Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over
bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling
van je kind. Neem gerust contact met me op.
Vanaf nu ook op facebook! Volg mijn pagina
@gerlindebaxjeugdverpleegkundige
en blijf op de hoogte van interessante weetjes, artikelen etc. over het
opgroeien en opvoeden van kinderen.
Mijn gegevens:
Telefoon: 06-53 29 58 99
Mail: gbax@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag (in de even weken alleen de ochtend)
www.ggdgelderlandzuid.nl en

JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

Kerstviering
Door de lockdown die eerder kwam dan verwacht hebben wij helaas geen
Kerstviering met de kinderen in de klas gehad. Met alle kinderen hebben wij wel
een mooi lichtje gemaakt. Daaraan hangt een kerstgroet voor iedereen namens
het team en de identiteitscommissie.
Actie voor de voedselbank
Vorige week heeft u een e-mail gehad over de actie voor de voedselbank. Wat
heeft u daar goed op gereageerd. Zoals u kunt zien op de foto hebben wij 7 kratten
vol. De voedselbank was hier heel blij mee. Dank u wel voor uw gave!
Afscheid
Na de kerstvakantie gaan Hannah (gr. 4) en Daniël (gr. 2) van Heijningen in
Zaltbommel naar de Franciscusschool. Ook nemen wij afscheid van An Mei van Tongeren (gr. 7), Emma Voets (gr.
8), Duuk Voets (gr. 6), Tren Voets (gr. 5), Boaz Voets (gr. 3), Jorn Voets (gr. 2), Kayan de Moet (gr. 1) zij gaan na de
kerstvakantie starten op Den Boogerd. Wij wensen alle kinderen het aller beste en veel plezier op hun nieuwe
school.
Tevredenheidspeiling
In oktober-november jl. stond de tevredenheidspeiling uit. Dank aan de ouders die de tijd hebben genomen voor
het invullen van de vragenlijst. Als team bespreken wij deze lijst en zullen wij van hieruit weer acties uitzetten.
Kanjertraining
In de groepen 3 t/m 8 zijn wij gestart met het overstapprogramma van de Kanjertraining. In het
overstapprogramma wordt aangeleerd waar de kinderen normaal in groep 1-2 mee starten. Na de kerstvakantie
zal groep 1-2 ook starten. Op dinsdag 14 december jl. heeft u een digitale versie van het Sociale Veiligheid
Protocol en een flyer over de Kanjertraining ontvangen. Zodra de school weer opengaat krijgt u allemaal ook een
papieren versie van deze documenten. Ik wil u vragen hier goed kennis van te nemen. Vraag gerust aan uw kind
wat zij hebben geleerd bij de Kanjerles(sen).
Eerste schooldag in januari 2021
Op maandag 04 januari 2021 gaan door de tijdelijke lockdown niet de poorten van het schoolhek weer om 8.20
uur open, maar start wel weer het (thuis)onderwijs. Via de eigen leerkracht van uw kind ontvangt u een
weekschema met het te maken huiswerk. Mocht u vragen hebben stuur de leerkracht(en) een e-mail.

3

Nieuwsbrief 5

december 2020

Gebedskring
Op maandagavond 01 februari a.s. om 19.30 uur zal de gebedskring weer bij elkaar komen. De brievenbus voor de
gebedspunten staat bij de hoofdingang. Geef gerust aan uw kind een briefje mee met een gebedspunt.
Toetsen
Middenin het schooljaar, in de maanden januari en februari staan er een hele rij toetsen gepland voor Rekenen,
Lezen, Woordenschat, Spelling en Begrijpend lezen. Deze toetsen vormen voor de leerkrachten en de leerlingen
een belangrijk meetmoment. Deze toetsen horen niet bij de methodes die wij op school gebruiken, maar zijn
ontwikkeld door Cito. Deze toetsen meten het niveau van de leerlingen. De scores, die de leerlingen op deze
toetsen behalen, worden uitgedrukt in de cijfers I t/m V. Daarbij is I het hoogste niveau en V het laagste. Bij het
aanbod van extra hulp of uitdaging weegt deze score nadrukkelijk mee.
Rapportgesprekken
Het duurt nog even, maar ik wil alvast de data voor de rapportgesprekken noemen.
Op maandagavond 01 en dinsdagmiddag 02 maart a.s. zullen de eerste rapportgesprekken van dit schooljaar
worden gehouden.
Studiedag
Op woensdag 03 maart a.s. zal de 3e studiedag rondom de Kanjertraining zijn. Het duurt nog even, maar het is
goed om deze datum vast in uw agenda te noteren. Alle kinderen zullen deze dag dan vrij zijn.
Wie zijn er jarig in januari?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een fijne dag en
een gezond nieuw jaar toe!
02 jan. Noud Kolbach
07 jan. Milan van den Anker
07 jan. Tara-Jill van Aalst
08 jan. Kim van de Laar
12 jan. Karlijn Hak
16 jan. Robin Hak
19 jan. Corlinde van Ingen
23 jan. Ilona van Hees
23 jan. Iza van der Mooren
27 jan. Dilana Visser
27 jan. Reza van Zandvliet
31 jan. Maylin Bikker

Gezegende kerstdagen en een goed nieuwjaar
ook namens de leerkrachten,
Roos de Weerd,
Directeur ‘De Burcht’
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