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Beste ouder, verzorger,  
 
De verhuizing: 
Nog een week en dan gaan we eindelijk verhuizen. Volgende week donderdag en vrijdag hopen we 
volledig over te gaan en een begin te maken met de inrichting van het gebouw. Natuurlijk zullen we 
erachter komen dat er nog dingen anders moeten, zullen we nog zaken moeten aanschaffen, maar 
we hopen dat de lokalen dan functioneel in gebruik zijn. Via Parro zullen we wel het e.e.a. delen. 
Dit betekent ook dat we vanaf 8 april weer de gewone lestijden hanteren. De eerste bel gaat om 
8:25 uur en we verwachten dat dat het moment is dat de school langzaam leegloopt. Om 8:30 uur 
willen we echt starten met de lessen en dan zien we graag dat ouders het lokaal verlaten hebben, 
ook bij de kleuters. De dag eindigt voor alle klassen om 14:45 uur. Verder spreekt het vast voor zich. 
 
Op personeelsgebied: 
We zijn gezegend met weinig ziekte en hebben dit seizoen nog niet meegemaakt dat er een klas 
thuis moest blijven, omdat er door ziekte geen leerkracht beschikbaar is. Hierbij moet ik ook echt 
noemen dat wij ons gelukkig prijzen met onze onderwijsassistenten die de capaciteit en het 
vermogen hebben om een klas over te nemen, waar nodig. Dat werkt ontspannen, want ze kennen 
de kinderen meestal al. Dit is zeker niet overal zo! Anetta Karssenberg is nog thuis, maar 
langzamerhand laat zij zich wat meer zien op school. Gelukkig is groep 7 in goede handen bij Mirjam 
Knot, dus dat geeft Anetta de ruimte om in alle rust te herstellen.  
Voorzichtig kijken we vooruit naar het nieuwe seizoen. Nog steeds blijven de aanmeldingen boven 
de prognoses uitkomen en daar zijn we dankbaar voor. Dit heeft te maken met verhuizingen van 
buiten Zuidhorn naar Zuidhorn, maar ook omdat anderskerkelijken onze school weten te vinden. 
Voor ons dus een blijvende opdracht om ons te onderscheiden als ‘school met de Bijbel’. 
 
Onderwijs: 
We hebben drie speerpunten voor dit seizoen waar we sowieso mee aan de slag zijn: missie/visie 
van de school helder krijgen, een nieuwe rekenmethode kiezen (adaptief, digitale mogelijkheden en 
een lesdoel per les) en we willen een lijn krijgen (waarschijnlijk door een methode) voor het sociaal-
emotionele aspect. Daarnaast wordt er veel geschoold door onze collega’s. Onlangs had de 
onderbouw een avond over het signaleren van hoogbegaafdheid, gingen leerkrachten van de 
onderbouw naar een middag over leerlijnen in de onderbouw en kleuteronderwijs, gaan collega’s 
naar een middag over het coachen van leerkrachten in opleiding, volgen vijf collega’s een 
verdiepingscursus over het gebruik van een  signaleringsinstrument voor de sociale ontwikkeling en 
zijn er nog individuele trajecten. Vraag ze er gerust eens naar. We melden ons snel weer! 
 
Groeten, 
 
Liesbeth Hendriks 
Johannes Weening  



 

 
 
                            04-04-2019: verhuizing De Brug, de kinderen zijn vrij 
                            05-04-2019: verhuizing De Brug, de kinderen zijn vrij 
                            10-04-2019: kleuters vrij ivm Koningspelen 
                            12-04-2019: Koningsspelen voor groep 1-8 
                            19-04-2019: Goede Vrijdag, de kinderen zijn vrij 
                            22-04-2019: Tweede Paasdag, de kinderen zijn vrij 
                            24-04-2019: opening De Brug, 10.30-12.30 uur 
                            29-04-2019 t/m 3 mei: meivakantie 


