Nieuwsbrief 5

9 januari 2019

Wilt U een artikel inleveren voor de INFO dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende INFO is:
Maandag 4 februari voor 09:00 uur
Vanuit het team

Agenda:

Social Schools app

14-01-2019
Maandbrief 4

Wij betrekken u graag bij onze school!
Nieuwe initiatieven, gezellige feestdagen, nieuwsbrieven, leuke activiteiten of leerzame
uitjes...
Vanaf nu ontvangt u via de app algemene schoolinformatie en updates/foto's van activiteiten
in de groep van uw kind(eren). U kunt de informatie raadplegen op uw mobiel (downloaden
app Social Schools 3.0) of laptop/desktop (inloggen). Ruim 60% van de ouders heeft de app
inmiddels in gebruik, op naar de 100%.
U heeft een eigen profiel en kiest zelf de gewenste instellingen. Ook kunt u de agenda
synchroniseren met uw privé agenda, uw kind ziekmelden en eenvoudig een oudergesprek
inplannen.

25-01-2019
Maandsluiting:
10.30 uur; ouders groep 3-4
13.00 uur; ouders groep 7-8
04-02-2019
Eindadviesgesprekken groep 8
06-02-2019
Nieuwsbrief 6

Wij respecteren uw privacy (AVG). Indien u géén toestemming heeft gegeven voor het gebruik
van beeldmateriaal op de website of in de schoolgids, dan geldt dat ook voor de Social Schools
app. U kunt dit aanpassen door het AVG-formulier opnieuw in te vullen.
Heeft u vragen over Social Schools of wilt u meer informatie over alle functionaliteiten?
Kijk op https://www.socialschools.nl/ en ga naar ‘support’

Welkom op school:
- Tim Westgeest
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Jeelo projectonderwijs
Kinderen ervaren de wereld als één geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en
de maatschappij bij het leren te betrekken, leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze
leren op school en de wereld om hen heen. Dit projectonderwijs hebben we getest met de
methode IPC (Feest) en afgelopen weken met Jeelo (Omgaan met geld).
Wij zijn ervan overtuigd dat met Jeelo de leerlingen het meest uitgedaagd worden om het
beste uit zichzelf te halen! Het Notenbalk team kiest unaniem voor Jeelo en zal vrijdag starten
met het volgende leerzame project: inrichten van je omgeving.
Meer informatie vindt u op https://www.jeelo.nl/voor-ouders/

Eigenaarschap
Wij bieden boeiend en toekomstbestendig onderwijs dat zo goed mogelijk aansluit bij de
steeds sneller veranderende samenleving. Wij leren kinderen bewuste keuzes te maken,
spreken ze aan op hun eigen verantwoordelijkheid en maken ze stap voor stap steeds meer
eigenaar van hun eigen leren.
Inzicht in hun eigen leren proberen we steeds mee zichtbaar te maken. In de Kerstvakantie is
er in de klassen op een aantal wanden magneetfolie aangebracht. We gaan deze gebruiken
voor het laten zien van de leerdoelen en de succescriteria.
Ook kunnen de kinderen bij ons al traplopend de tafels leren.

Kerstmarkt
De Notenbalk kerstmarkt was een groot succes! We hebben uiteindelijk maar liefs € 1000,=
kunnen doneren aan de Voedselbank Woerden.. Ontzettend bedankt iedereen…

Artikel VAR/Woerdense Courant
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Informatieavond - de sprong van het 9-jarige kind
Wie zijn er jarig:
In de ontwikkeling van een kind vindt tussen de 8 en 10 jaar een belangrijke ommekeer plaats.
Er verandert veel en dat kan zorgen voor onzekerheid en instabiliteit.
We organiseren samen met de Bavo op maandag 28 januari van 19:30 uur tot 21:00 uur een
informatieavond op de St. Bavoschool. Wij nodigen u van harte uit om meer te weten te
komen over deze periode in het leven van uw kind.
Deze avond is bedoeld voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 5 en 6, maar ook
andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Deze avond wordt verzorgd door Els Pronk
van de ‘Blij met mij academie’. Ouders van groep 5 en 6 kunnen zich via social schools
opgeven. Anderen geïnteresseerde ouders kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen
naar: t.goes@bsdenotenbalk.nl

Januari:
12 Guus van Leeuwen
13 Valerie van Miltenburg
14 Rona Lancee
17 Timo Hollart
28 Desso Roeleveld
30 Jennifer Knopper

2A
2B
4
4
6
3

Februari:
02 Esmee Kruijt
02 Anouk Seure

2B
8
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Nieuws vanuit de werkgroep gezinsvieringen:
Info
De werkgroep gezinsvieringen is op zoek naar mensen!
6 keer per jaar is er een gezinsviering in de kerk. Elke viering bereiden wij gezamenlijk voor op
een doordeweekse avond. Mee voorgaan in de viering mag, maar is niet verplicht.
Vragen of interesse? Spreek ons aan of laat een berichtje achter bij het secretariaat.
Kinderwoorddienst
Voor kinderen vanaf 4 jaar is er een aantal keer per jaar tijdens de zondagmorgenviering een
kinderwoorddienst. De kinderen worden aan het begin van de viering in de kerk uitgenodigd
om aan de kinderwoorddienst deel te nemen. Deze wordt gehouden in de Bavohof.
De kinderen worden in leeftijdsgroepen ingedeeld. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en er
vindt naar aanleiding daarvan een activiteit plaats.
Aan het einde van de viering presenteren de kinderen zich in de kerk, waarna ze weer
plaatsnemen bij de ouders.
Op de hoogte gehouden worden van de Kinderwoorddiensten? Dat kan! De
Kinderwoorddienst heeft nu ook een eigen Facebookpagina:
https://www.facebook.com/komgezellig/

1x per maand komt de Info uit. Als
school staan wij niet stil dus er valt
altijd het een en ander te melden.
Wij proberen dit zo duidelijk
mogelijk te doen. Heeft u
aanvullingen, opmerkingen, een
kritische noot… deze zijn van harte
welkom. U kunt hiervoor terecht bij
directie@bsdenotenbalk.nl

Gezinsviering
Een aantal keer per jaar is er een gezinsviering. Deze viering is speciaal gericht op gezinnen
met kinderen in de basisschoolleeftijd. Een aantal kinderen mag helpen met de voorbeden en
jeugdkoor De Bavonootjes zorgt voor de muziek.
Crèchegelegenheid per 1 januari 2018
De pastoraatgroep heeft besloten dat er per 1 januari 2018 alleen nog crèchegelegenheid is
voor de kleinsten tijdens de Eerste Communieviering, de Schelpenviering, met Carnaval en,
indien van toepassing, bij bijzondere diensten.
Overzicht vieringen en kinderwoorddiensten februari t/m april
Februari
Zondag 17 februari
Kinderwoorddienst
Carnavalsviering
Maart
Zondag 10 maart
Jongerenviering
Gericht op kinderen vanaf groep 8
Zondag 17 maart
Gezinsviering
Vastentijd
April
Zondag 14 april
Gezinsviering
Palmzondag
Zondag 21 april
Kinderwoorddienst
Pasen

Vanuit de MR
Deze week, op donderdag 10 januari is de derde MR-vergadering. Allerlei actuele thema's
worden besproken. Zo komen onderwijsinhoudelijke onderwerpen aan de orde zoals
bijvoorbeeld het projectonderwijs en het leren zichtbaar maken. Maar ook bespreken we meer
organisatorische zaken zoals de begroting en het innovatiefonds. De MR-leden worden
hierover geïnformeerd en formulieren daar waar nodig is een standpunt. Het voelt als heel
zinvol om als leerkrachten en ouders samen over deze onderwerpen te sparren.
De notulen van de vergaderingen die zijn geweest, komen steeds na goedkeuring in de MRvergadering, op de website van school te staan. Dus als u meer wilt weten over de besproken
onderwerpen kunt u daar meer lezen.
Met vragen kunt u terecht bij één van de MR-leden:
Ouders: Patrick Poelwijk, Kelly Engbrocks en Brigitta Krisman
Leerkrachten: Marlene van den Blink en Agnes van den Brekel
Namens de MR, Agnes van den Brekel
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Sjors, ontdek je talent!
Deze maand starten er weer veel nieuwe naschoolse cursussen binnen het “Sjors, ontdek je
talent!” programma. Bijgevoegd is poster met een overzicht van (bijna alle) cursussen voor de
aankomende periode.
In jullie wijk staat (naast allerlei sportieve mogelijkheden) het volgende op het programma:
Harmelen:
Groep 3 en 4
Lekker in je vel
Groep 4 t/m 6
50 dingen die je gedaan moet hebben voor je 12e
Groep 5 t/m 8
Tekenen met Peet, Techniekaatje – Timmeren, Muziek op de iPad en
Techniekaatje - Interieur en design
Ouders kunnen hun kinderen opgeven via de site: http://www.sjorssportief.nl en inschrijven kan
natuurlijk ook via de Sjors App!

Carnavalsmis
Beste ouders/verzorgers, hallo jongens en meisjes,
De voorbereidingen voor carnaval zijn begonnen. Ook nu hebben carnavalsvereniging De
Kwakbollen en de parochie de handen ineen geslagen om in de kerk een “carnavalsmis” te
houden. De datum die daarvoor is vastgesteld is zondag 17 februari 2019. De prins, prinses en
raad van elf met hun gevolg van de Bavo en Notenbalk zijn dan samen met die van de
Kwakbollen eregast.
Wat houdt dat allemaal in? Wel op die zondag zal de kerkdienst van 10.00 uur in het teken
staan carnaval. Het thema van de dienst is “Zalig en zot…” Het zou leuk zijn als je verkleed naar
de kerk komt. Diaken Frank van Rooijen gaat in de viering voor en er zijn maar liefst twee
koren: jeugdkoor De Bavonootjes en het Bravissimokoor. Bijzonder is dat ook de Vleutense
boerenblaaskapel medewerking verleent.
De kerkdienst is voor jong en oud. Om alles goed en waardig te laten verlopen zullen de
kinderen die in de kerk zitten korte tijd in de Bavohof een alternatief programma krijgen
(kinderwoorddienst). Zij komen zij na de preek weer terug in de kerk. Voor de allerkleinsten is
er crèche, waarvoor zij zich bij de ingang van de Bavohof aan De Joncheerelaan kunnen melden
voor aanvang van de viering. Tijdens de viering is het niet toegestaan te fotograferen en
filmen, behalve door de hoffotograaf van de Kwakbollen.
Wij hopen u met de kinderen in de kerk te mogen begroeten. De prinsen carnaval met hun
gevolg verwachten wij ruim voor aanvang de viering in de Bavohof, namelijk uiterlijk om 9.30
uur.
Aansluitend aan de viering is een ieder uitgenodigd om nog even na te kletsen onder het genot
van koffie of limonade dat aangeboden wordt door de Sint-Bavokerk.
Zoals ieder jaar wordt er (alleen) met de prins en prinses van beide scholen en van de
Kwakbollen even kort “geoefend”, om alles tijdens de viering goed te laten verlopen. De
prinselijke paren worden hiervoor in de Bavohof (Joncheerelaan) verwacht op woensdag 13
februari om 19.00 uur.
Een goed carnaval!!
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