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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
De roeping van de discipelen
Het wonder van de wijn

Johannes 2:1-12

groep 5 t/m 8:
Les 1 De ezelinnen zijn zoek/ Saul gezalfd
Les 2 Saul wordt koning/ bevrijding van Jabes
Les 3 Samuels waarschuwing/ Saul offert

1 Samuel 9 – 10:10
1 Samuel 9:17 – 25 en H11:1-15
1 Samuel 12 en 13

Lied van de maand: ELB 8. OTH 16: Als een hert dat verlangt naar water

Het team wenst u en jullie allen
alle goeds in het nieuwe jaar 2021.

CORONA

Er wordt sinds gisteren gevaccineerd. Voor veel mensen een opluchting en een start voor een periode met
perspectief voor het terugdringen van het coronavirus.
De dagelijkse cijfers over het aantal besmettingen, de ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op de
ic-afdelingen geven nog veel reden tot zorg.
Dat de Engelse zeer besmettelijke variant ook bij kinderen aanwezig kan zijn, maakt dat voorzichtigheid
nog meer geboden is.
Gisteren kwamen er al mededelingen dat het er wel op lijkt dat o.a. de algehele sluiting van de scholen
met twee weken verlengd zou kunnen worden.
Duidelijkheid hierover zal er volgende week zijn. Kortom; we zijn wel op de goede weg om het virus in te
dammen, maar we zijn er nog lang niet.
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NOODOPVANG 1

Ouders in de cruciale beroepen kunnen een beroep doen op de noodopvang welke bij ons op school is
georganiseerd. Met nadruk wil ik vragen om eerst in de eigen familie- of vriendenkring te kijken of er
mogelijkheden liggen voor de opvang. Zowel de dinsdagen als de donderdagen zijn behoorlijk vol. Dat
betekent dat kinderen toch in groepen bij elkaar zitten en ook dat volwassenen met al deze verschillende
kinderen bezig zijn. Met bovenstaande in mijn achterhoofd stel ik bijna altijd de wedervraag bij een
verzoek voor noodopvang of er ook andere opvangmogelijkheden zijn. Ik merk in de reacties dat verreweg
de meeste ouders ook hun uiterste best doen om een passende oplossing te zoeken en daarna pas de
vraag stellen om NOODopvang.
Laten we dit op deze manier zo houden, ook al duurt de lockdown langer.

NOODOPVANG 2

Onze onderwijsassistenten verzorgen de indeling en het onderwijs aan de kinderen die op school in de
noodopvang aanwezig zijn. Natuurlijk gaat dat anders dan in de eigen klas met de eigen leerkracht. De
samenstelling van de groep is natuurlijk al anders, ook omdat er verschillende leeftijden bij elkaar zitten.
Daarnaast is er voor enkele kinderen speciale opvang geregeld wat is afgesproken met de ouders. Het
dagprogramma van alle kinderen op school proberen we zo gewoontjes te laten verlopen op de gewone
schooltijden en met een ochtendpauze, de lunch gevolgd door buiten spelen.
De leerkrachten die op hun werkdag bereikbaar zijn, hebben met de ouders van de eigengroep afspraken
gemaakt hoe de communicatie verloopt. Dat gebeurt niet in elke groep op dezelfde manier.
Aldert Dijk

TESTEN KINDEREN ONDER 12 JAAR
Dit bericht hebben wij ontvangen van GGD IJsselland:
Advies Outbreak Management Team
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft onlangs geadviseerd om ook kinderen onder de 12 jaar te
testen bij klachten. Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse variant van het coronavirus.
Het kabinet neemt dit advies over. Over de praktische uitwerking volgt deze week nog meer informatie.
Vooruitlopend daarop kunnen kinderen jonger dan 12 jaar zich bij ons nu al laten testen, als zij naar de
noodopvang gaan en corona gerelateerde klachten hebben.
Aanmelden test
Kinderen kunnen voor een test worden aangemeld via het landelijke afsprakennummer 0800 – 1202.

NIEUW MEUBILAIR

In de kerstvakantie hebben de groepen 3 t/m 8 het nieuwe meubilair gekregen.
Het is prachtig geworden!
De lokalen zijn voorzien van nieuwe tafels, stoelen, kasten en instructietafels.
Het is jammer dat het nog niet in gebruik kan worden genomen.
We weten zeker dat we er veel plezier van gaan hebben!
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Cursus voor partners en of ouders van kinderen met
autisme en/of ADHD in de gemeente
Staphorst
Hoe kunnen we onze partners en of kinderen beter leren kennen?

Steunpunt Mantelzorg organiseert een cursus voor ouders van kinderen met autisme en/of ADHD
in de gemeente Staphorst. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op de dinsdagochtend en wordt
gegeven door Wendy Wesselink-ten Thije (moeder van een zoon van 23 jaar met ASS, ze geeft al 20
jaar cursussen, training en ondersteuning aan mensen met ADHD/ASS en hun gezinsleden) en door
Rinie van de Hoek, mantelzorgconsulente.
De eerste ochtend zal samen met de deelnemers worden gekeken welke vragen er zijn en daar zal
het programma op worden afgestemd. Ook grootouders of anders betrokkenen bij een kind met
autisme/ADHD kunnen zich aanmelden.

Data: dinsdag

19/1, 26/1, 2/2, 9/2 en 16/2

Tijdstip:

9:30 – 11:30 uur

Locatie:

Carinova, Hoogenweg 30 in Staphorst

Kosten:

Geen

Overig:

Er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen

Aanmelding:
Vóór 15 januari bij Rinie van de Hoek, r.vandehoek@carinova.nl of telefonisch via
06-30732933, een app mag ook hoor.

