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Jannet Tomassen (moeder van Rosalie uit groep 7) heeft een
galblaasoperatie ondergaan in het ziekenhuis in Harderwijk. De behandeling
had niet het nodige effect. Zij ligt nu in het Academisch Ziekenhuis in
Groningen; er wordt verder gezocht naar de oorzaak van de ontsteking van de
galblaas. Het adres van de familie Tomassen is Huinerenkweg 6, 3881 PS
Putten.
Wij leven mee met de collega’s, de ouders en de kinderen van de
Basisscholen “De Akker” en “Bij de Bron”. Afgelopen zondag verongelukte
Bart Slotman, groepsleerkracht van “De Akker”; zijn vrouw Marjanne is
leerkracht van “Bij de Bron”. Marjanne Dekker was drie jaar geleden leerkracht
van “Veenhuizerveld”; in het bijzonder wensen we haar Gods liefdevolle troost
toe.

Schoolregels van de maand februari
In de maand februari staan de volgende twee schoolregels centraal:
1. Ik ga op een goede manier met de ander en zijn of haar spullen om.
2. Ik gedraag me rustig in de klas en op de gang.
De maandregels zijn opgehangen in de lokalen en op twee plaatsen in de gang van
de school.

Oudergesprekken
Op woensdag 14 februari en maandag 19 februari organiseren we de
oudergesprekken.
U krijgt hier voor een papieren uitnodiging met de vraag om de
antwoordstrook weer in te leveren.

Inspectiebezoek
Op donderdag 15 februari komt een inspecteur van onderwijs onze
school bezoeken. Het is een thema onderzoek; er wordt in de klassen
gekeken naar het didactisch handelen van de leerkracht. Dat betekent
dat de inspecteur kijkt naar het lesgeven.
In een gesprek licht hij toe wat hij gezien heeft; er zit geen beoordeling
aan vast.

Diversen



Aanstaande vrijdag en maandag hebben de kinderen vrij van school; de
leerkrachten zijn wel op school voor extra werkzaamheden.
Hierbij een vriendelijk verzoek van sommige ouders en de leerkrachten: wilt u
er voor zorgen dat de jongens geen klompen/laarzen met stalen neuzen
aantrekken? Bij (helaas) schopgedrag en bij het voetballen worden hierdoor
grenzen overschreden.

Psalmenlijst
Groep 1-2
05 feb.
12 feb.
19 feb.
25 feb.

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

Psalm 74:16
Psalm 87: 4
Psalm 93:1
Psalm 92:1a

Psalm 63:1
Psalm 73:12
Psalm 77:8
Psalm 78:3

Psalm 63:1
Psalm 73:12
Psalm 77:8
Psalm 78:3

Agenda
datum
02-05 februari
08 februari
08 februari
13 februari
14 februari
15 februari
14 en 19 feb.
23 feb.
26 feb.-2 mrt.
05 maart
08 maart
13 maart
14 maart
20 maart
21 maart
29 maart
30 mrt.-2 apr.

activiteit
Lesvrije dagen voor de leerlingen
NSCCT voor groep 4 en 6
Gebedsgroep
Rapport
Schoolschaaktoernooi
Schoolinspectiebezoek
Oudergesprekken
Oud papieractie
Voorjaarsvakantie
Start projectweken
Gebedsgroep
Zendingsgeld voor de kinderen in Wit-Rusland
Biddag
Zendingsgeld voor de kinderen in Wit-Rusland
Kijkavond
Paasfeestviering in de Zuiderkerk voor alle groepen
Paasvakantie
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Geachte directie,
Net als voorgaande jaren houdt Stichting Rusland Kinderhulp ook nu
weer een voedselpakketten actie op de basisscholen in Putten. Met
deze brief vragen wij of ook uw school in maart weer aan deze actie
mee wil werken. De voedselpakketten worden uitgedeeld aan gezinnen
met een gehandicapt kind in de regio Vergnedvinsk. Deze gezinnen
moeten rond komen van een heel klein inkomen. Vaak zijn het
alleenstaande moeders die voor hun kind moeten zorgen.
Waarom wij de voedselpakketten in Wit-Rusland laten maken?

secretariaat:
v.Oldenbarneveltstraat 4
3882 CE PUTTEN
Mailadres:
srkwerkgroepputten@
solcon.nl
T 0341-358016

-

Het is beter voor de economie
Meer goederen voor hetzelfde geld
Geen transportkosten
Voor de mensen herkenbare producten

Dit jaar wordt deze actie opnieuw gehouden rondom Biddag voor
gewas en arbeid onder het motto: ”Omzien naar onze naaste”
Deze actie loopt van maandag 12 maart t/m vrijdag 16maart 2018.
Een compleet voedselpakket samengesteld kost in Wit-Rusland € 25,.
Onze doelstelling is om per klas één voedselpakket samen te kunnen
stellen.
In week 6 neemt uw contactpersoon contact met u op om te
inventariseren of uw school ook dit jaar weer mee doet met deze actie.
In week 8 zal de contactpersoon dan de brief brengen voor de ouders/
verzorgers van de kinderen. Deze brief is voor het oudste kind van het
gezin.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,

Joke van de Ruitenbeek, Stichting Ruslandkinderhulp Putten

