
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
School met de Bijbel 
Korenbloemplaats 4 
2971 BH Bleskensgraaf 
Tel.: 0184-691595 
school@smdbbleskensgraaf.nl 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsflits van 
het jaar 2023. 2023 is voor de School met de 
Bijbel een bijzonder jaar. We hopen dit jaar te 
herdenken dat de school 100 jaar bestaat. U 
leest hier meer over in deze flits.  

 

Met vriendelijke groet, 

Corné Egas 

School met de Bijbel 100 jaar! 
In september 2023 vieren we het 100-jarig 
jubileum van onze school. Om deze reden is de 
projectavond die gepland staat in februari 
doorgeschoven naar het najaar. In deze 
nieuwsflits doe ik een oproep aan oud-
bestuurders, oud-leerkrachten en oud-
leerlingen om zich bij mij te melden om mee te 
denken over de viering van een waardig 
jubileum.  

Opvoeden doen we samen 
  

Ik ben Linda van der 
Burgh, sinds juni 

coördinator 
Buurtgezinnen in 
Molenlanden. 
In ieder gezin zit het 
weleens tegen en 

soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld 
door een echtscheiding, door ziekte van één 
van de ouders of door een kind dat extra zorg 
nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders.  

 

 
 
Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van 
ouders wat verlicht worden en kunnen de 
kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de 
kern van Buurtgezinnen! 
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, 
koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun 
kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de 
buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en 
aandacht en worden ouders ontlast. In de 
praktijk kan de steun variëren. Een kind dat een 
dagdeel per week gezellig komt spelen, 
geholpen wordt bij het huiswerk of af en toe in 
het weekend komt logeren. 
Op dit moment zijn we in Bleskensgraaf op 
zoek naar een gezin voor 2 kinderen van 8 en 9 
jaar die op woensdag en vrijdagmiddag mogen 
komen spelen. 
En voor een moeder met haar zoontje van 3 
jaar, hierover meer info via de link:  

Tijd voor een bakkie met een lieve moeder en 
haar zoontje van 3? - Buurtgezinnen 

Zijn jullie een gezin dat een steuntje in de rug 
zou kunnen gebruiken of juist zou willen 

https://www.buurtgezinnen.nl/tijd-voor-een-bakkie-met-een-lieve-moeder-en-haar-zoontje-van-3/
https://www.buurtgezinnen.nl/tijd-voor-een-bakkie-met-een-lieve-moeder-en-haar-zoontje-van-3/
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bieden? Wil je meer informatie over wat het 
allemaal inhoudt en hoe het werkt? Laat het 
me weten!  
 
Groetjes Linda  
06 – 38720258 
linda@buurtgezinnen.nl  
www.buurtgezinnen.nl 
 
Voorleesontbijt 

 

Linda Bikker 

Het voorleesontbijt is weer achter de rug. De 
kinderen hebben genoten van een heerlijk 
ontbijtje en natuurlijk de mooie verhalen. We 
zijn er ook trots op dat we twee beroemde 
schrijvers in ‘huis’ hadden, Hans Mijnders en 
Linda Bikker. Daarnaast hebben een 
poltieagent, een oud-politiegent en meester 
Egas voorgelezen. Het was weer een leuke 
morgen en we hopen natuurlijk dat het lezen    
door deze actie nog meer gestimuleerd wordt. 
De leescommissie, de oudercommissie en alle 
hulpvaardige handen worden hartelijk bedankt 
voor dit fijne ontbijt! 

 
 
Oudercommissie vacatures 
Aan het einde van dit cursusjaar gaan we 
afscheid nemen van een tweetal 
oudercommissieleden. Dat weten we nu al, 
omdat hun jongste kind in groep 8 zit. We 
zouden het als team heel fijn vinden als deze 
zeer gewaardeerde commissie weer aangevuld 
mag worden met enthousiaste ouders of 
verzorgers. Om de verhoudingen een beetje in 
stand te houden zoeken we zowel vaders, als 
moeders voor de invulling van de vacatures. U 
mag zich aanmelden bij juf Esther Bogaard ( 
e.bogaard@smdbbleskensgraaf.nl)  

 

mailto:e.bogaard@smdbbleskensgraaf.nl
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Studiedag 
We mogen terugzien op een volle en nuttige 
studiedag. We stonden maandag stil bij het te 
ontwikkelen Taalplan, de 21e-eeuwse 
vaardigheden, burgerschap, woordenschat,  
automatiseren (rekenen)  en spelling. Er waren 
diverse presentaties en workshops waaraan 
alle leerkrachten hebben deelgenomen. Ook 
was er nog een aparte training voor de 
onderbouw. Kortom we hebben die dag hard 
gewerkt en veel opgestoken om ons onderwijs 
te verbeteren. 

 

De juffen Eefke de Groot, Frouke het Lam en Maartje 
Stuij, druk in gesprek. Ze componeren een lied als 

verwerking van het thema ‘burgerschap’. 

Schatgraven 
Al ruim 10 jaar werken we op school met het 
vak Schatraven. Schatgraven is een unieke 
methode die wereldoriëntatie verbindt met 
Begrijpend Lezen. Voor meer info: 
www.schatgravenopschool.nl. We hebben als 
school deze methode destijds zelf ontwikkeld 
en op poten gezet. Er was namelijk geen enkele 
methode te vinden, die dit concept bood. 

Inmiddels wordt het tijd om de methode te 
gaan herzien en te verbeteren. Alle leskisten 
zijn inmiddels gecheckt, maar we willen meer. 
Het is de bedoeling om de methode te verrijken 
met Close Reading en de leerlijnen mondelinge 
en schriftelijke taal (spreken en stellen). 

Via de nieuwsflits zullen we u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen.   

 

 

 

 

 

http://www.schatgravenopschool.nl/
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