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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
De genezing van de zoon van hoveling
Wat de Heere Jezus leert

Joh. 4 : 46
Mattheüs 5-7

groep 5 t/m 8:
Les 1 Werken op sabbath?
Les 2 De knecht van de hoofdman
Les 3 De jongen uit Naïn

Lukas 6: 1-11
Lukas 7: 1-10
Lukas 7: 11-17

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

CORONAPERIKELEN

De afgekondigde maatregelen zijn best heftig. Misschien een avondklok, zeker is het ontvangen van
maximaal 1 bezoeker thuis, maar in ieder geval blijft de lockdown van kracht. Voor het openstellen van de
scholen is er in feite niets veranderd. Het idee van de openstelling op 8 februari wordt wel sterker.
We wachten af hoe de besmettingsgraad zich verder ontwikkelt.
Er zijn in de afgelopen periode drie collega’s getest. Het geeft aan dat ook binnen ons team wij extra alert
moeten zijn. Dat is en was voor mij ook een reden om u eerst te vragen om te kijken of er andere
opvangmogelijk is dan de NOODopvang op school. We willen eigenlijk met zo weinig mogelijk collega’s op
school aanwezig zijn. Of, zoals de boodschap van de regering is: Werk zoveel mogelijk thuis! Dat geldt ook
voor het onderwijzend personeel.

LOCKDOWN EN TOETSEN

Bij ons op school volgen wij de kinderen door middel van toetsen. Twee keer per schooljaar toetsen wij de
kinderen door gebruik te maken van de Midden- en de Eindtoetsen van Cito. Wij krijgen dan een beeld van
het leerniveau van het kind. Dat delen wij altijd in de tien-minuten-gesprekken met u als ouders.
In deze lockdown periode, zo eind januari, begin februari, zijn de M (= midden) toetsen. Voor groep 3 tot
en met groep 7. Gezien de lockdown stellen we deze toetsen uit. Het Cito geeft zelfs aan dat uitstel tot
31 maart nog mogelijk is om een juist beeld te krijgen.
Wij hebben er als school voor gekozen om na de lockdown eerst te gaan werken aan de groepsvorming.
Kinderen hebben elkaar in de groepssamenstelling nu al een lange tijd niet kunnen ontmoeten.
Bij groep 8 nemen we normaal gesproken ook de cito middentoetsen af. We hebben er nu voor gekozen
om dit niet te doen. Bij het komen tot een schooladvies kijken we naar de cito scores van de afgelopen
jaren toen het naar schoolgaan in de normale setting verliep.
Aan het eind van groep 8, meestal in april, heeft groep 8 nog een afsluitende schooltoets. Deze toets heet
Route 8. De uitslag van Route 8 is bedoeld om te kijken of dit overeenkomt met het beeld dat de school
van een kind heeft. Het is de bedoeling dat Route 8 wel wordt afgenomen bij de kinderen.

CNS-NIEUWS pag.2
Groep 8 zit dus in de fase van het jaar dat er serieus gedacht wordt over een schooladvies voor het
vervolg na de basisschool. Daarbij horen ook het bezoeken van de opendagen van de middelbare scholen
en de oudergesprekken met de leerkrachten van groep 8. Zoals bekend gaan de open dagen niet door in
verband met de huidige tijd.
Als school hebben wij, net als het kind en u waarschijnlijk als ouders ook wel, best een idee naar welk
schooltype het advies zal uitgaan. Op welk moment we hier samen over kunnen spreken, laten we even
van de coronasituatie afhangen. Samen met de scholen in Meppel hebben we het voortgezet onderwijs
gevraagd om uitstel voor de opgave van de kinderen. Normaal is de einddatum hiervoor 1 maart.
Wij gaan geen kinderen extra uitnodigen op school, of groep 8 in het bijzonder om bij te spijkeren of te
oefenen voor de toets in april. Wij zijn er zeker van dat in onderling overleg met het kind en met de
ouders het kind op de juiste vorm van voortgezet onderwijs komt. Dit omdat wij een goed beeld van het
kind hebben doordat het kind door ons gevolgd is gedurende de hele schoolloopbaan.
Aldert Dijk

STUDIEDAG

Vorige week stond een studiedag gepland voor het hele team op 4 maart
aanstaande. Dat was een vergissing in de datum. Het gaat om 9 maart 2021!
Uiteraard geldt dat het verantwoord moet zijn gezien de omstandigheden.

OUDERGESPREKKEN

In de week van 8 februari zullen de oudergesprekken worden gehouden, met ouders van groep 1 t/m 7.
De ouders van groep 8 hebben op een later moment een gesprek met Marloes en Rina i.v.m. de
schoolkeuze. Vanaf maandag 25 januari krijgen de ouders met meer kinderen op school de gelegenheid
om zich in te schrijven voor een dag en tijd. Vanaf donderdag 28 januari kunnen de andere ouders
inschrijven.

VERRASSING VOOR OUDERRAAD

2021 begint met een mooie verrassing voor de ouderraad. Wij hebben een
mooi bedrag gekregen van Univé waar we heel blij mee zijn. Een ouder
heeft onze stichting uitgekozen om een bedrag te schenken. Heel erg
bedankt hiervoor!
Ouderraad

CNS-NIEUWS pag.3

Autisme en opvoeden in coronatijd
Hoe doe je dat ?
maandag 1 februari (20.00 tot 21.15)
Online
Soms is het best wel eenzaam voor ouders van kinderen met autisme of AD(H)D. Omdat zorgen delen
over jouw kind niet makkelijk is in een groep ouders die jouw problemen niet herkennen.
Je kunt hierdoor soms het gevoel hebben altijd overal alleen voor op te moeten draaien. Helemaal als jouw
partner het allemaal anders beleefd.
Wat zou het fijn zijn om jouw zorgen te kunnen en mogen delen met ouders die herkennen maar vooral
erkennen dat opvoeden niet gaat zoals je verwachte toen je nog zwanger was.
En natuurlijk houd je ontzettend van jouw kind maar dat neemt niet weg dat dit houden van soms best
moeilijk kan zijn. En dat gevoel maakt je zo verdrietig, elke keer weer.
Speciaal voor jou en alle andere ouders die zich zo voelen geeft Nicole Hoogenboom een online
masterclass. Jouw kind kan zij niet genezen maar ze kan er wel voor zorgen dat jij je sterker en daardoor
beter gaat voelen. En hopelijk leer je ook weer een beetje om van jezelf te houden.

Corona en rouwverwerking
dinsdag 2 februari (20.00 tot 21.30)
online
Hoe neem je afscheid van een overleden dierbare tijdens de pandemie? Is rouwen tijdens een pandemie
anders? Waar vind je hulp bij het rouwproces tijdens de pandemie? Deze vragen worden o.a. behandeld
tijdens de online lezing van bijzonder hoogleraar en klinisch psycholoog Jos de Keijser (Rijksuniversiteit
Groningen) en dr. Lonneke Lenferink (Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht).
https://www.bibliotheekstaphorst.nl/agenda

