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Nieuwsflits 7, 18 juni 2021 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Het is weer tijd voor een kleine nieuwsupdate van de School met de Bijbel, bij deze.. 

Met vriendelijke groet, 

Corné Egas 

 

1. Schoolreis 
Op 5 juli1 mogen we weer met elkaar op schoolreis. De reis gaat dit keer naar 

Duinoord, een heel leuk klim- en klauterpark. De voorbereiding zijn in volle gang om 

hier een mooi schoolreisje van te maken. We wensen de kinderen een hele fijne dag 

toe!  

 

2. Schoolkamp 

De schoolverlaters gaan komende week op kamp. Op woensdagmorgen 23 juni worden de 

kinderen uitgezwaaid door de hele school en natuurlijk ook door de ouders. Dat is altijd ook 

wel weer een leuk moment. Het schoolkamp is voor de kinderen echt iets om naar uit te kijken, 

maar ook om met plezier op terug te zien. De leerkrachten staan ook te trappelen om er een 

geslaagd kamp van te maken.  Op vrijdagmiddag 25 juni, rond half zes, hopen en bidden we 

alle kinderen weer gezond en wel te mogen begroeten. 

 

3. Drinkwatertap. 
Al een hele poos geleden is er een drinkwatertap gemaakt in de stille hoek. Dit was eigenlijk 

een foutje van de installateur (hij moest op een andere school zijn..). Evengoed hebben we 

gewoon de factuur betaald en mogen de kinderen hun drinkfles in de pauzes vullen. Omdat 

we na schooltijd en ’s avonds geen gedoe willen hebben op het plein, wordt de tap na 

schooltijd afgesloten.  

4. Ledenvergadering Karakter 
Komende woensdagavond houdt Karakter zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Alle 

leden van de verenging hebben een uitnodiging gehad, helaas hebben er zich nog maar vier 

mensen aangemeld om de vergadering bij te wonen. In deze vergadering legt het bestuur 

verantwoording af over het gevoerde beleid van 2020. Als u lid bent, bent u sowieso 

 
1 Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: Ze de Heere wil en wij leven.  
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welkom, maar ook niet-leden mogen gerust op woensdagavond 23 juni naar de Spil komen 

om de vergadering bij te wonen. U mag zich nog tot dinsdag 22 juni opgeven bij Gerda de 

Jong. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar:  g.dejongh@smdbbleskensgraaf.nl  . We 

beginnen om 19.45 uur. 

5. Nationaal Programma Onderwijs 
Uit het nieuws hebt u kunnen vernemen dat er voor de komende twee jaar extra middelen 

beschikbaar gesteld worden voor onze school. We zijn bezig met het maken van een scan om 

te kijken waar de problemen zich voor doen. Nu zouden we dat sowieso ook doen zonder 

extra middelen, immers willen we alle kinderen met achterstanden vooruit helpen. We 

zullen dus, naast extra hulp vooral inzetten op kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Het 

zal nog een hele klus worden om dit voor de zomervakantie op de rit te hebben, we doen 

echter ons best. We houden u op de hoogte. 

6. Formatie en groepsindeling 2021-2022 
De groepsindeling voor het volgende jaar is in concept klaar. In de schoolkrant die u voor de 

zomervakantie krijgt zullen we de groepsindeling publiceren. Door onder andere de NPO-

middelen kunnen we gemiddeld kleinere groepen maken. In een enkel geval betekent het 

dat we voorstellen om uw kind over te plaatsen naar een andere groep. Dat doen we 

uiteraard in goed overleg.  

7. Nieuwbouw school 
Met de gemeente wordt overleg gevoerd over de nieuwbouw van onze school. Voordat er 

definitieve stappen gezet worden ligt er een belangrijke vraag van de gemeente die op een 

antwoord wacht. De vraag is of het bestuur bereid is om samen met de Stapsteen in één 

gebouw te gaan. Na de zomervakantie zal er met de MR en de Locatieraad van de SmdB over 

gesproken gaan worden. Als de knoop over dit punt doorgehakt is, zal er verder gepraat 

worden met onder andere de klankbordgroep over de locatie van de nieuwbouw. Kortom er 

zal best nog een poos heen en weer gesproken moeten worden, voordat de eerste paal in de 

grond geslagen wordt… We houden u op de hoogte. 
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