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Vastenactie
De 40 dagen voor Pasen vormen de “vastenperiode”. Het zijn de weken waarin je je
voorbereidt op Pasen. Over de hele wereld doen mensen mee. In deze periode staan
we stil bij de dingen die belangrijk en waardevol zijn. Veel mensen leven dan bewust
met minder om te ervaren hoe veel ze eigenlijk hebben en om meer oog te krijgen
voor de ander. Ook in de klas kunnen kinderen nadenken over hoe ze deze periode
kunnen minderen. Misschien minder snoepen? Of korter douchen?
Op school doen wij dit jaar mee met de landelijke vastenactie. Dit jaar staat de
Vastenactiecampagne in het teken van: Een plek voor jou, een plek voor mij. We
maken kennis met Maria. Haar familie woont al honderden jaren in een mooie,
vruchtbare vallei in Oost-Guatemala, maar nu wordt er een waterkrachtcentrale
gebouwd waardoor de rivier droogvalt en ze hun land dreigen kwijt te raken. We
gaan tijdens de vastentijd sparen voor kinderen als Maria, zodat zij op hun mooie
plek kunnen blijven wonen en ervan kunnen blijven leven!
Sparen jullie mee?
Alle leerlingen krijgen vandaag een spaardoosje mee van de vastenactie.
Om geld in te zamelen zouden de kinderen bijvoorbeeld thuis klusjes kunnen doen
en het verdiende geld kan in het spaardoosje van de vastenactie. Aan het eind van
de vastentijd, op witte donderdag (14 april), kan het doosje ingeleverd worden op
school. Wij zorgen dan dat het bij de Emmäusparochie terecht komt.
Veel succes allemaal met de klusjes.
Portfoliogesprekken groep 3 t/m 7
Op vrijdag 4 maart krijgen de kinderen het portfolio mee naar huis.
De gesprekken staan gepland op:
- maandag 7 maart
15:00 tot 19:30 uur
- dinsdag 8 maart
15:00 tot 19:30 uur
- woensdag 9 maart
13:30 tot 16:30 uur
De gesprekken vinden plaats op school, in de klas van uw kind. De kinderen zijn
hierbij niet aanwezig. Het gesprek duurt maximaal 15 minuten. Tijdens dit gesprek
bespreken we het welbevinden van uw kind en de eerste opbrengsten van de
(methode)toetsen. Neemt u het portfolio mee naar school?
Ziekte.
Helaas worden wij op school getroffen door ziekte onder de leerkrachten. Op dit
moment zijn er 8 leerkrachten afwezig. De vervanging is met enorme inzet van
Henny Nijenhuis, die vanuit Aves de vervangingen regelt, in veel gevallen toch
gelukt. Dat lukt helaas niet altijd voor de hele periode dat de leerkracht afwezig is. Er
wordt een groot beroep op de invalpool gedaan. Dat betekent voor ons dat wij

afgelopen week toch een aantal groepen een dag of dagdeel geen onderwijs konden
bieden. Ouders, van de groep die dat treft, worden zo spoedig mogelijk in de Parroapp hierover geïnformeerd.
Soms wisselen collega’s intern van groep, omdat er wel vervanging is voor de lagere
groepen, maar dat er geen bovenbouwleerkrachten meer zijn die kunnen of willen
invallen. Volgende week is dat een situatie die zich bij ons voordoet. Een leerkracht
van groep 4 gaat naar groep 8 om de lessen te verzorgen en de invalleerkracht zal
de groep in de middenbouw aansturen.
Dat vraagt van alle partijen, kinderen en leerkrachten, de nodige inzet en flexibiliteit.
Een compliment, aan de kinderen en de leerkrachten van onze school, is dan ook
zeker op zijn plek want iedereen doet zijn uiterste best om alles zo goed mogelijk te
laten verlopen. Laten we hopen dat na de volgende week de collega’s weer gezond
en wel op school zijn.
Op tijd op school komen.
Wat fijn dat de afgelopen week al veel kinderen goed op tijd op school kwamen. Dat
betekent dat de juf of meester ook meteen om 08.30 uur kan beginnen met de
lessen.
Een schoon milieu.
Met enige regelmaat trof ik s ‘morgens ouders aan die bij school staan te wachten tot
het 08.15 uur is en de schooldeuren opengaan. Soms wacht men in de auto met
draaiende motor . Gelukkig snapt de betreffende ouder, na een gesprek hierover,
dat dit misschien niet heel fijn is. Zeker ook omdat er achter de auto ouders met
kinderen op de stoep staan te wachten. Dit gebeurt eigenlijk ook nooit meer.
Tot mijn grote verbazing echter heb ik afgelopen week, meerdere keren, auto’s
aangetroffen met een draaiende motor zonder een bestuurder in de auto. Dit was op
de parkeerplaats voor de school. Waarschijnlijk is de bestuurder naar binnen om
zijn/haar kind(eren) weg te brengen. Vriendelijk verzoek als u uw auto bij school
parkeert, de motor uit te zetten.
Coby van der Meulen.

