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Levensbeschouwing 
Het thema voor de volgende week is: Hoe kunnen we verder? 
De verhalen komen uit Exodus 14, 16 en 17: 1-7. 
De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer 
dreigen ze vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen kunnen, gebrek aan eten 
en drinken… Steeds opnieuw is de Heer degene die hen verder helpt. 

 

Cultuurdag groep 5, 6 en 7 
Wat was het een fantastische ochtend in het Kuinderbos. Cultuur, geschiedenis en creativiteit 
alles in één. Weer geweldig verzorgt door het cultuurbedrijf en Monica Sierat. En …. Wist u dat 
de Kuinderburcht in het wapen van de Noordoostpolder is afgebeeld? Een hartelijk dank voor de 
ouders, die reden en begeleiden!!  

 

Entreetoets 
Het was hard werken afgelopen week voor de kinderen van groep 8. En dat hebben ze geweldig 
gedaan. Petje af! 

 

Startgesprekken. 
De volgende week zijn de startgesprekken.  
Inmiddels hebben (bijna) alle ouders een uitnodiging voor de startgesprekken via Microsoft 
Teams ontvangen. Heel fijn dat het tot zover allemaal gelukt is. Sommige ouders hebben de 
uitnodiging geaccepteerd. Bij deze ouders zal het gesprek nu ook in de digitale agenda 
verschenen zijn en zij krijgen waarschijnlijk een herinnering als het zover is.  
Er zijn ook ouders die de uitnodiging niet geaccepteerd hebben. Dat is op zich niet heel erg, 
maar deze ouders krijgen waarschijnlijk dus ook geen automatische herinnering voor het 
gesprek. Het is belangrijk dat u er dan zelf aan denkt om via de mail (de originele uitnodiging) op 
de link te klikken zodat u op tijd in het gesprek bent? Het is misschien handig om op tijd te 



beginnen met opstarten zodat we ook echt kunnen beginnen op de afgesproken tijd. Bedankt! 
Als u vragen heeft, neem dat gerust contact op met Joris of Roos.  
 
We zijn heel benieuwd hoe iedereen deze manier van gesprek voeren, ervaart. We zien uw 
reacties graag tegemoet. 
 
Vandaag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 7 een zg. ‘praatpapier’ mee naar huis 
gekregen. Het is de bedoeling dat u, voorafgaande aan het gesprek, samen met uw kind de 
vragen al eens doorneemt, zodat de gesprekken vlot verlopen en we samen goede inhoud aan 
het gesprek kunnen geven. 
Dit praatpapier kan natuurlijk ook gebruikt worden als voorbereiding voor de gesprekken bij de  
kleuters.  
Het praatpapier vindt u ook in de bijlage. 
 
Iedereen goede gesprekken gewenst!! 

 

Kinderpostzegels. 
Woensdag start de kinderpostzegelactie 2020. De kinderen van groep 7  en 8 gaan op pad om 
postzegels, kaarten e.d. te verkopen. Deze keer volgens een streng corona-protocol. Toch 
hebben we besloten ook dit jaar mee te doen. Ook al omdat de opbrengst ook dit jaar weer 
bestemd is voor kwetsbare kinderen die om wat voor reden dan ook in onveilige situaties 
terecht zijn gekomen. Ruim 90.000 kinderen in ons land leven in een benarde thuissituatie. Door 
de coronacrisis is de situatie voor deze groep kinderen, die nu noodgedwongen meer thuis zijn, 
nog schrijnender geworden. Daarom is het thema van de kinderpostzegelactie dit jaar: Geef een 
veilig thuis. Met een jarige Nijntje op de vrolijke kinderpostzegels wil de stichting een warm en 
prettig gevoel van veiligheid aan de kinderen geven.  
Succes jongens en meisjes!!  

 

Jarig!! 
Esmee Frijlink is dinsdag jarig en Joanne Vowinkel 
donderdag. Van harte gefeliciteerd, meiden. Een heel fijne 
dag gewenst!! 

 

Wel en wee 
De moeder van juf Marijke ligt nog steeds in het ziekenhuis. De situatie blijft zorgelijk. We 
wensen juf Marijke en haar familie heel veel kracht om dit allemaal te kunnen verwerken.  
Ilona, de moeder van Joanne, is geopereerd aan haar hand. We wensen haar een spoedig 
herstel!! 

 
Agenda 

21 – 25 september kind-ouder-leerkracht gesprekken 

23 september start kinderpostzegelactie 
teamvergadering 

28 september MR-vergadering 

30 september start Kinderboekenweek 

 
 
Hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst 


