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Agenda:
9-11 Spreekuur
10-11 Studiedag 2
14-11 Spreekuur
16-11 Spreekuur
20 t/m 22/11 pepernoten bakken
24-11 Pieten-spelletjes ochtend
5-12 Sinterklaasfeest
18-12 Kerstviering in de kerk
21-12 Afscheid meester Sybo
22-12 aanvang Kerstvakantie om
12.00 uur
Jarigen in november:
2/11 Nick Blonk
7
2/11 Mike Heeringa
4
2/11 Stef van der Meij
1/2a
3/11 Marvin van der Marel
6
4/11 Femke Frijns
1/2b
8/11 Floris van der Bent
6
8/11 Martin Klotz
4
10/11 Emma ten Hove
5
11/11 Olivier Remmelzwaal
1/2a
11/11 Chantal de Vries
6
14/11 Daan van Duijn
8
15/11 Lieke ten Hove
4
16/11 Amber Brinksma
7
17/11 Johan Guijt
7
18/11 Jette van der Bent
3
18/11 Zoë Timmermans
8
21/11 Simon Ratsma
3
23/11 Hermine Remmelzwaal
7
25/11 Christian ten Hove
1/2a
26/11 Daan de Mooij
7
27/11 Dionne van Duijn
7
27/11 Noa Guijt
8
29/11 Jelle Termond
7
Wij feliciteren alle jarigen van harte!

directie@willemvanveen.nl

6 november 2017

Start schoolfruit
Volgende week vindt op dinsdag de
eerste levering plaats van het EUschoolfruitprogramma. Dit betekent dat
er voor de woensdag, donderdag en
vrijdag een gezond tussendoortje is
voor alle kinderen in de vorm van
smikkelgroenten of –fruit.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij het
Schoolfruit-programma al aangekondigd
en u gevraagd om via ‘Geef uw mening’
op onze website uw reactie kenbaar te
maken. We zijn blij met de positieve
reacties die we mochten ontvangen.
Ouders werken graag samen met school
om kinderen te leren te kiezen voor
‘gezond’.

Verhalenrooster Kind op maandag:
Week 45: 6 t/m 10 november 2017
De vrouw van Potifar, Genesis 39:6-20
De schenker en de bakker, Genesis 39:20-40:23
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8
Week 46: 13 t/m 17 november 2017
Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57
De broers gaan naar Egypte, Genesis 42

Laatste ‘maandopening’ voor
meester Sybo
Maandagochtend startten de groepen 1
t/m 4 en 5 t/m 8 met een gezamenlijke
opening. De opening van de bovenbouwgroepen was in handen van meester
Sybo. Alsof de kinderen door hadden dat
dit voor meester Sybo de laatste keer
was dat hij een ‘maandopening’ had
voorbereid, zongen de kinderen uit volle
borst mee met de liedjes die via
powerpoint of Youtube voorbij kwamen.
Tijdens deze bijeenkomst mocht meester
Sybo ook de eindstand van de spaaractie
voor St. Maarten bekend maken:
€ 555,17! Dit bedrag wordt verdeeld
over twee projecten, te weten de
aanschaf van schoolmaterialen en de
aanschaf van gereedschapskisten.
Nieuwe bezetting groep 6
Wie neemt het na het afscheid van
meester Sybo over? Onze plannen voor
het vervangen van meester Sybo zijn
met goedkeuring ontvangen door
bestuur en Medezeggenschapsraad en
wij zijn blij mede te delen dat groep 6 na
de kerstvakantie verder gaat onder
leiding van juf Michelle Schaap en juf
Corry van Amerom, beiden voor een
halve baan. Juf Michelle en juf Corry
hebben zich bij ons op school al bewezen
als gewaardeerde leerkrachten en
collega’s. We heten ze dan ook van harte
welkom en wensen hen veel ‘plezier’ als
teamlid van de Willem van Veenschool.
Vervanging bij ziekte
Er is veel aandacht in het nieuws over
een dreigend tekort aan leerkrachten.
De grote opkomst tijdens de landelijke
onderwijsmanifestatie van 5 oktober jl.
was een helder signaal aan politiek en
samenleving over de zorgen binnen het
basisonderwijs, waar het lerarentekort er
een van is.
Veel scholen houden hun hart vast voor
een komende periode waarin een
griepgolf toeslaat.

Bij ons op school hebben twee
leerkrachten een kleine uitbreiding in
uren op jaarbasis gekregen. Zij zijn
bereid om bij ziekte hun collega te
vervangen. Als dit niet lukt, dan kunnen
we een verzoek voor een invalleerkracht
doen bij een uitzendorganisatie. Door de
grote vraag aan invallers is het niet
altijd/steeds vaker niet mogelijk om een
vervangende leerkracht te vinden. In dat
geval kunnen wij er voor kiezen om de
leerkracht te vervangen door een van
onze onderwijsassistenten.
Bovenstaande maatregelen hebben er in
het vorige schooljaar voor gezorgd dat
het onderwijs zoveel mogelijk door kon
gaan. Ook dit jaar spannen we ons in om
bij ziekte goede vervanging te regelen.
Helaas moeten we rekening houden met
een situatie waarin het niet langer te
voorkomen is kinderen voor een dag
naar huis te sturen.
In geval van ziekte wordt u hier zo goed
mogelijk van op de hoogte gehouden,
zeker wanneer we geconfronteerd
worden met het niet kunnen vervangen
van de zieke leerkracht.
Kunstmenu voorstelling groep 5 en 6
Maandagmiddag zijn de leerlingen van
de groepen 5 en 6 te gast geweest bij de
vertelkunst-voorstelling ‘De brief voor de
koning’ n.a.v. het spannende kinderboek
van Tonke Dragt.

Museumbezoek
Na een bezoek van groep 6 aan de
afdeling Egypte van het museum van
Oudheden is groep 7 morgen aan de
beurt voor een bezoek aan museum
Volkenkunde, wat past bij het Samen op
Aarde-thema ‘Indianen’.
Volgende week woensdag, 15 november,
organiseert groep 7 een afsluiting van
het thema waarbij alle ouders van harte
welkom zijn. De kinderen presenteren
dan graag wat ze allemaal geleerd en
ontdekt hebben.

Mediamasters voor groep 7 en 8
Op vrijdag 17 november starten de
groepen 7 en 8 met Mediamasters.
Mediamasters biedt lessen over
mediawijsheid aan tijdens de week van
de mediawijsheid. Wij vinden het
belangrijk met kinderen in gesprek te
gaan over het gebruik van media en de
invloed die dat kan hebben op onszelf en
op elkaar.
Koffie-inloop
Op maandagochtend 30 oktober was er
weer een goede opkomst tijdens de
koffie-inloop. Er is gesproken over lessen
van Samen op Aarde waarin er ook stil
gestaan wordt bij de vraag hoe de
wetenschap het ontstaan van het leven
verklaard. Als christelijke school wijzen
we kinderen graag op de rijke inhoud
van het scheppingsverhaal uit de Bijbel,
maar we bespreken ook hoe mensen met
andere opvattingen hier tegen aan
kijken. Als kinderen hierover met vragen
thuis komen, dan horen we dat graag
zodat we kinderen kunnen helpen bij het
vinden van antwoorden op deze grote
vragen.
Verder is er gesproken over het
schoolfruit-project. Zoals al eerder is
aangeven in deze nieuwsbrief zijn veel
ouders positief over aandacht voor
‘gezond leven’, maar we willen waken
voor voedingsextremisme. Gezond leven
heeft vooral te maken met een goede
balans. Naast het tegen gaan van het
nuttigen van (veel) te zoete dranken en
koek zien ouders het voorkomen van een
berg aan afval van lege verpakkingen als
een belangrijk aandachtspunt.
Studiedag 2
Aanstaande vrijdag zijn alle kinderen
vrij i.v.m. een geplande studiedag.
Tijdens deze dag gaan we onder leiding
van onze huiscoach aan de slag met
belangrijke teamprocessen zoals
communicatie en het werken aan de
hand van een gezamenlijke missie en
visie.
Studiedag januari verzet
De studiedag gepland op woensdag 31
januari is verzet naar woensdag 24
januari 2018.

Fusie-bericht
Op woensdagavond 11 oktober
jongstleden heeft de GMR van de stg.
HSK instemming verleend met de
voorgenomen fusie. In een eerder
stadium hadden de beide
stichtingsbesturen en de GMR van de stg.
PCOK al hun instemming gegeven.
Dat betekent dat de fusie nu aangemeld
kan worden bij het Cfi, de afdeling van
het Ministerie van OCW, die de fusietoets
beoordeelt. Naar verwachting zal dat
leiden tot een fusie per 1 januari 2018.
We zijn dankbaar en verheugd dat deze
stap nu genomen kan worden.
Tegelijkertijd zal nog een aantal zaken
geregeld moeten worden. De statuten van
de nieuwe stichting moeten worden
gedeponeerd bij de notaris. Wanneer de
definitieve goedkeuring van het Cfi komt,
zullen de oprichtingsakte en de statuten
bij de notaris moeten passeren. Het
nieuwe stichtingsbestuur moet aantreden
en de nieuwe GMR moet worden
geïnstalleerd.
In het kalenderjaar 2018 zal er dan
gewerkt moeten worden aan
harmonisatie, een proces dat de nodige
tijd en zorgvuldigheid vereist.
Belangrijk bij het oprichten van een
nieuwe stichting is de nieuwe naam. We
denken aan een korte, krachtige naam,
met als ondertitel: “Stichting voor
Protestants Christelijk en Hervormd
Onderwijs”
Die nieuwe naam is niet zomaar
gevonden. Daarom willen we u vragen om
met voorstellen te komen, waarbij ook
een uitleg of toelichting van belang is. De
bedenker van de gekozen naam kan een
mooie dinerbon tegemoet zien.
Voorstellen kunt u mailen naar
info@hervormdescholen.nl en/of
info@stichtingpcok.nl
Namens de beide stichtingen:
Mevr. J.M. van Rijn, voorzitter stg. PCOK
Dhr. M.C. Guijt, voorzitter stg. HSK

