
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ma 29 en di 30 januari:  Adviesgesprekken groep 8 

do 1 februari:    Doemiddag 

do 8 februari:    Doemiddag 

vr 9 februari:    Eerste rapport 

di 13 en wo 14 februari:  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

do 15 februari:   Groepen 1/2: Project ‘Van wie is die koffer?’ 

do 15 februari:    Groepen 5 en 6: Voorstelling ‘De uitvinders’ 

do 15 februari:   Doemiddag 

ma 19 februari:   Kleuters ’s middags vrij 

vr 23 februari:   Meesters- en juffendag (nadere berichtgeving volgt) 

ma 26 februari t/m vr 2 maart:  Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Volgende week beginnen we aan een nieuw thema: Je krijgt 

wat je verdient. Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je 

krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een 

kans verdienen voor een nieuwe toekomst. 

De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Dit is niet eerlijk! (Matteüs 20, 1-16); Je hebt het verdiend 

(Matteüs 25, 14-30) 

Groepen 5 en 6: Straf of niet? (Matteüs 18, 23–35); Hoe kan dat nou? (Lucas 13, 1-

5) 

Groepen 7 en 8: Straf of niet? (Matteüs 18, 23-35); Dikke bult, eigen schuld? (Lucas 

13, 1-5)  

 

 

 

 

Al een aantal keren informeerden wij u over onze methode voor 

sociaal-emotioneel leren waarmee we vorig jaar zijn gestart. 

Inmiddels is gebleken dat deze lessen een gunstig effect hebben op 

de wijze waarop op school de kinderen omgaan met elkaar. 

We hebben afgesproken dat we vanaf nu schoolbreed hieraan nog meer aandacht zullen besteden. Dat geldt 

b.v. voor de informatie hierover in de nieuwsbrief.  

Al eerder gaven we u de websites door waarop u alle informatie over Kwink te weten komt. Handig hoor, 

want dat biedt u ook mogelijkheden om er thuis met uw kind(eren) de nodige aandacht aan te geven: 

 

https://www.kwinkopschool.nl/verantwoording/voor-ouders 

 

https://www.kwinkopschool.nl/verantwoording/kwinkmagazine2 
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Zoals bekend gebruikt de BSO de taxi-parkeerplaatsen om aan het eind van de 

schooldag hun stints te parkeren. Gelukkig houden de meeste automobilisten 

rekening met het verkeersbord waarop de betreffende tijd staan aangegeven. We 

keken er daarom van op toen afgelopen dinsdag de betreffende plekken toch waren 

ingenomen door auto’s. We konden niet achterhalen of dit voertuigen zijn van 

ouders van school. Wanneer dit inderdaad het geval was, willen we u dringend 

verzoeken om deze plekken op de bewuste tijden vrij te houden voor de stints. 

 

 

 
 

 

De dag van gisteren hebben we als team weer op een zeer zinvolle manier 

besteed. Eén van de onderwerpen was een item dat we minimaal eenmaal 

per jaar voorbij laten komen, namelijk de wijze waarop we als school 

invulling geven aan ons godsdienstonderwijs. De basis daarvan zijn natuurlijk 

de Trefwoordlessen waarover we u in iedere nieuwsbrief informeren, maar 

daarnaast zijn er nog veel meer mogelijkheden om aan deze lessen nog meer inhoud te geven. Daarom waren 

we blij met de medewerking van Friso Mout en Marleen Kool die ons inspireerden om bv meer gebruik te 

gaan maken van rituelen.  

Daarnaast stonden we o.a. stil bij de 21e eeuwse vaardigheden die in ons onderwijs steeds meer een plekje 

krijgen. Soms zijn we ons niet echt bewust wat we daarvan al doen, maar er gebeurt in de school best al 

veel en dan is het van belang hoe we dat zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.  

 

 

 

 

Al vaak hebben we in de nieuwsbrief iets geschreven over het 

vervangingsprobleem op het moment dat één van de leerkrachten 

ziek is. Ook met de uitleg van de stakingen vorig jaar hebben we 

aangegeven dat er iets moet gaan gebeuren, want we hebben nu echt 

de grens bereikt. 

 

Wanneer we door een ziekmelding niemand voor een groep hebben, losten we het tot op heden nog wel eens 

op door de groep op te splitsen over andere groepen. Gevolg: Onrust in die andere groepen. Dat kwam de 

onderwijskwaliteit in al die groepen niet ten goede en de werkdruk bij de bewuste collega’s haalden we 

daarmee niet naar beneden. Ditzelfde is aan de orde wanneer we collega's belasten met een 

vervangingstaak, terwijl ze op die dag andere relevante schooltaken op hun bordje hebben liggen. Daarom 

hebben we nu met alle scholen van onze stichting afgesproken dat we dit niet meer doen. 

 

Voortaan zult u in dergelijke gevallen ’s avonds of ’s morgens (zo vroeg als mogelijk) via de klassenouder 

een WhatsApp bericht en een mail kunnen verwachten waarin we u dringend verzoeken om uw kind op die 

dag thuis te houden. Afgelopen maandag heb ik dit probleem al besproken in de ouderraad. Daar werden 

ook suggesties genoemd wat een oudergroep van een bepaalde klas in zo’n geval voor elkaar kan betekenen. 

Dat varieert van het opvangen van elkaars kinderen tot wellicht ouders die zich nu al aanbieden bij de 

klassenouder om op een dergelijke dag een groepje kinderen uit de bewuste klas op te vangen. 

 

Helaas hebben we inmiddels al gebruik moeten maken van bovengenoemde afspraak. Aan het begin van deze 

week konden we de vervanging van 4 zieke collega’s op allerlei manieren oplossen. Vanaf vandaag bleek dat 

niet meer mogelijk. Hierdoor hebben we gistermiddag de ouders van groep 6B moeten verzoeken om hun 

kind vandaag thuis te houden. 

Zinvolle studiedag 

Vervangingsprobleem 

Parkeerplaats voor de stints 



 

 

 

Inmiddels zijn de data van de schoolvakanties van volgend jaar bekend: 

Herfstvakantie:   ma 22 oktober t/m vr 26 oktober 2018 

Kerstvakantie:   ma 24 december 2018 t/m vr 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie:   ma 25 februari t/m vr 1 maart 2019 

Paasweekend + meivakantie:  vr 19 april t/m vr 4 mei 2019 

Pinksterweekend:   ma 10 juni 2019 

Zomervakantie:   ma 22 juli t/m vr 30 augustus 2019 

In een later stadium zullen we u informeren over de data waarop de studiedagen zullen plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

Vorige week waren de ouders van onze derde groepers getuige van het letterfeest dat in de groepen 3 werd 

gevierd. De kinderen beheersen inmiddels namelijk alle letters! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een mooi weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

Schoolvakanties 2018/2019 

Letterfeest in de groepen 3 


