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Levend Water

Agenda
Week 11
Vr 19

15 t/m 19 mrt
Pannenkoekdag

Week 11

Week 12
Ma 22

22 t/m 26 mrt
10 Minutengesprekken

Lied –

Vr 26

Talentmappen mee

Week 13
Do 1

29 mrt t/m 2 apr
Paasviering in de klas

Groep 6 t/m 8:
Thema –
Koningin Esther
Lied –
Ps 48

Groep 1 t/m 4 :
Thema –
Elisa
Neem mijn leven, laat het, Heer

Volgende nieuwsbrief

Week 12

Vr 2

Goede vrijdag, vrije dag

Groep 1 t/m 4 :
Thema –
Op weg naar Pasen

Week 14
Ma 5

5 t/m 9 apr
2e Paasdag, vrije dag

Lied –

liederen Pasen

Groep 6 t/m 8:
Thema –
Onschuldig!
Lied –
Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Verjaardagen
Komende weken zijn jarig:
26 mrt

Esmee

gr.4

Week 13
13

30 mrt

Ramon

gr.3

Groep 1 t/m 4 :
Thema –
Jezus sterft

We wensen jullie een fijne verjaardag.

Lied –

Nieuw op onze site

Groep 6 t/m 8:
Thema –
Toegang vrij!
Lied –
Mijn Vader dan U wel

www.cbsmastenbroek.nl
•

Deze nieuwsbrief

liederen Pasen

Migratie
Aanstaande vrijdag, maandag en dinsdag wordt de server op school vervangen voor het werken in de
cloud. We zullen op bepaalde momenten niet bereikbaar zijn. U kunt dan het beste via mobiele verkeer
contact met school opnemen, zoals met de mobiele telefoon en whatsapp.

10-Minuten gesprekken
Maandag 22 maart hebben we de 10 minutengesprekken. We zullen de gesprekken plannen vanaf 15.10
uur. U kunt tot uiterlijk woensdag 17 maart bij Jenny (jenny@cbsmastenbroek.nl) aangeven of u vroeg
op de middag kunt of later. Als we geen bericht ontvangen, plannen we u willekeurig in. U ontvangt
donderdag 18 maart de indeling van de gesprekken. Wanneer u 22 maart niet kunt, kunt u voor 18 maart
contact opnemen met de leerkrachten en een andere afspraak maken.

Pannenkoekdag
Op vrijdag 19 maart is de nationale pannenkoekdag. Het is dit jaar de bedoeling dat mensen uit een
oudereninstelling zelf gaan bakken en dat leerlingen van school zorgen voor een feestelijke noot.
Wij doen dit jaar niet op die manier mee. Om toch een beetje een pannenkoekdag te hebben willen we
per leerling 2 kant-en-klare pannenkoeken warm maken en op school eten. Als kinderen dat te weinig
vinden adviseren we om ze ook brood voor tussen de middag mee te geven.

Schoonmaakavond groep 1-4
De schoonmaakavond op 18 maart gaat vanwege corona niet door. We zijn dankbaar dat de kinderen nu
wel de mogelijkheid hebben om lekker in de klas te spelen en daarom is het van belang dat de
materialen schoon gemaakt worden. Wilt u als ouder van groep 1-4 maandag 15 maart of dinsdag 16
maart een shopper aan uw kind meegeven? Eén shopper per gezin is voldoende. Wij zetten hier spullen
in en geven de shopper aan uw kind mee zodat het thuis schoongemaakt kan worden. Graag willen we
alle materialen vrijdag 19 maart weer op school hebben. Alvast hartelijk bedankt.

Info van bibliotheek Zwartewaterland
Nieuw bij Bibliotheek Zwartewaterland: De Verrassingstas!
Bibliotheek Zwartewaterland biedt tijdens de sluiting van onze vestigingen de AfhaalBieb. Klanten
kunnen online materialen reserveren en deze op afspraak ophalen bij hun Bibliotheek. Omdat we
merken dat sommigen het lastig vinden om te weten wat ze willen reserveren, hebben we een nieuwe
service in het leven geroepen: De Verrassingstas!
Het concept is simpel. Je stuurt een mail naar hasselt@bibliotheekzwartewaterland.nl,
genemuiden@bibliotheekzwartewaterland.nl of zwartsluis@bibliotheekzwartewaterland.nl met de
volgende informatie: je pasnummer en het genre wat je leuk vindt om te lezen, dus spannend,
literatuur/psychologisch, romantisch, historisch of waargebeurd.

Onze medewerkers stellen met die informatie een heerlijke verrassingstas met vijf boeken samen waar
je ongetwijfeld blij van wordt! Voor onze jeugdleden werkt het op bijna dezelfde wijze. Als ouder (of het
kind zelf natuurlijk) stuur je een mail naar het eerder genoemde mailadres, maar met de volgende
informatie: het pasnummer van je kind, geslacht en leeftijd van je kind,
interesses/hobby’s/leesvoorkeuren en of je kind zelf leest of wordt voorgelezen. Met die informatie
stellen onze medewerkers ook voor onze jeugd leden een heerlijke verrassingstas met vijf boeken
samen waar ze vast super blij mee zijn.
Wij sturen je bericht wanneer de tas afgehaald kan worden in de Bibliotheek.
Mocht je nog vragen hebben over de Verrassingstas of over onze andere dienstverlening, dan kun je ons
mailen via de eerder genoemde mailadressen of gebruik maken van ons telefonisch spreekuur. Op elke
doordeweekse dag van 10.00 – 12.00 uur is Bibliotheek Zwartewaterland bereikbaar via 038 – 477 1716.
Een medewerker zit dan klaar om al je vragen te beantwoorden.

Info van gemeente Zwartewaterland
Gemeente start onderzoek naar opvoedingsondersteuning
Sluit de opvoedingsondersteuning in Zwartwaterland nog goed aan op de behoeften van ouders?
Dat onderzoekt pedagogiekstudent Dorine Beens – van der Lelij samen met de gemeente. ‘We
brengen veranderende behoeften in beeld, zodat we tijdig kunnen bijsturen’, zegt wethouder
Maarten Slingerland. Het onderzoek richt zich op ouders met kinderen van 2 tot 16 jaar.
De gemeente Zwartewaterland vindt het belangrijk dat ieder kind gezond, veilig en kansrijk opgroeit.
‘Soms kunnen kinderen, jongeren en hun ouders een steuntje in de rug gebruiken’, zegt Slingerland. ‘Dit
doen we onder andere met opvoedingsondersteuning. Denk hierbij aan de groepscursus Positief
Opvoeden en aan individuele gesprekken.’
Doe mee!
De wethouder vraagt ouders om deel te nemen aan het onderzoek. ‘Ben jij een ouder of pleegouder
met een of meer kinderen in de leeftijd van 2 tot 16 jaar? En vind je het leuk om mee te denken over
de opvoedingsondersteuning? Dan zijn wij op zoek naar jou! Doe mee aan het onderzoek, zodat wij
ervoor kunnen zorgen dat behoefte en aanbod optimaal op elkaar zijn afgestemd.’
Het onderzoek bestaat uit een enquête op de gemeentelijke website (link) en eventueel aanvullend een
interview. De enquête is vertrouwelijk. De gegevens worden anoniem verwerkt. Dit betekent dat de
antwoorden op geen enkele manier zijn te herleiden tot individuele personen. De vragen invullen duurt
zo’n 15 minuten. In de enquête kunnen ouders aangeven of zij ook willen meedoen aan een interview.
Dit kan telefonisch, maar ook coronaveilig thuis plaatsvinden.

Deelnemen tot 26 maart
Dorine Beens – van der Lelij is sinds 2012 lid van de ouderklankbordgroep, een groep ouders die
meedenkt over jeugdbeleid in de gemeente. Dit behoefteonderzoek voert zij uit voor de gemeente
Zwartewaterland en als afstudeeropdracht voor haar studie Pedagogiek.
Ouders die meer informatie willen of aan een interview willen meewerken, kunnen contact opnemen
met Dorine via dorinebeens1@gmail.com of 06-25257000. Deelnemen aan de enquête kan tot vrijdag 26
maart via https://nl.surveymonkey.com/r/FVYBVL3

