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Belangrijke data
18 & 20 september

19 september
21 september
24 september
28 september
2 oktober

startgesprekken
groep 1-5 oudergesprek,
groep 6-8 kind-oudergesprek (kinderen mogen mee)
studiedag: alle kinderen vrij
burendag: we gaan dan onze buren, bewoners van Lyvore, uitnodigen
start tutorlezen
Maandviering door groep 7 aan het begin van de ochtend: ouders
mogen ook komen kijken
studiedag gr. 1 & 2

Start van de dag
In de meeste groepen starten we dag dag met lezen. De leerkracht kan op dat moment andere
kinderen ondersteunen met het lezen of ze geven extra instructie.
Wij willen u vragen om echt op tijd te komen, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen starten. Wij
danken u vast voor uw medewerking.
Burendag
Wij nodigen deze ochtend onze buren (bewoners van Lyvore) uit op school voor een kopje
koffie/thee en evt. gaan kinderen een potje met ze sjoelen en liedjes voor ze zingen of samen zingen.
We willen graag het contact over en weer verder bevorderen. Natuurlijk zijn de overburen ook altijd
welkom voor een kopje koffie, ook al is het geen burendag! De koffie staat altijd klaar en wie weet
treft u onze buren ook een keer in de school aan.
Open ochtend 12 oktober
Het lijkt nog een eind weg (en dat is het ook wel een beetje), maar de open ochtend hebben we niet
eerder gedaan en wij willen u graag informeren wat dan de bedoeling is.
Op deze ochtend willen we graag nieuwe ouders verwelkomen die een school zoeken voor hun zoon
of dochter. Weet u mensen bij u in de buurt die op zoek zijn naar een school, dan kunt u hen
attenderen op deze ochtend.
Het is een inloop: de koffie/thee staat klaar, de directie is aanwezig voor informatie en rondleidingen,
maar ook kinderen uit de bovenbouw kunnen één en ander vertellen over de school.
Ook huidige ouders willen wij uitnodigen. Wilt u graag een keer een kijkje nemen in de groep van uw
kind? Dan kunt u op deze ochtend ook even binnenlopen.
Voor nieuwe ouders is het fijn om huidige ouders te treffen, om te horen hoe zij tegen de school
aankijken.
Kind Op Maandag
Wanneer ben je een held? Over welke eigenschappen moet je beschikken, wat moet je doen en wat
moet je zeggen? In deze periode lezen we verhalen over Mozes. Hij is in zekere zin ‘de held van
Israël’. Hij gaat naar de farao om te zeggen dat hij zijn slaven moet laten gaan en leidt het volk door
de woestijn naar het beloofde land. Maar wat voor held is hij? Om te beginnen is hij een held die
eerst zelf gered moet worden. Zijn moeder legt hem in een mandje tussen het riet, waar de dochter
van de farao hem vindt. Hij is een held die moet vluchten omdat hij iets stoms doet. Een held die niet
durft, als God hem vraagt om naar de farao te gaan. Een held die twijfelt aan zichzelf en God steeds

weer om hulp vraagt. Daarmee laat hij zien hoe je in Gods ogen held kunt zijn: door kwetsbaar en
afhankelijk te durven zijn, en door je verbonden te voelen met andere mensen en met God.
Kinderen kunnen vandaag ook een held zijn. Niet door alles perfect te doen en nooit fouten te
maken, niet door het gevoel te hebben dat ze alles kunnen. Maar wel door te weten dat ze
gewaardeerd en gedragen worden. Dat je best eens aan jezelf mag twijfelen, en dat je dan toch mag
proberen – want van je fouten leer je het meest.
Als wij kinderen als ‘helden’ zien, hoeven we niet te zeggen dat alles wat ze doen geweldig is. (Zulke
helden kent de bijbel ook, maar daar loopt het meestal minder goed mee af.) Misschien kunnen de
verhalen van deze periode een oproep zijn om kinderen ook te zien in hun geploeter en hun kleine
mislukkingen. Mozes en de Israëlieten waren ook niet meteen in het beloofde land, daar deden ze
veertig jaar over. Soms helpt het als we kinderen even bij de hand nemen en naast ze gaan staan,
zoals Aäron dat deed bij Mozes. Dan kunnen ze weer verder op de weg van de ware held.
Met de kinderen zingen we deze weken ook een lied over hoe je een held kunt zijn:
Laat een ander niet bepalen
wat je voelt en wat je denkt.
Leef met lef, met idealen
en blijf altijd wie je bent!
Laat een ander niet bepalen
of je boos bent, bang of blij,
of je lacht of loopt te balen.
Jij bent echt, want jij bent jij!
Muziek op de Gaspard
Sinds augustus 2016 wordt er op de Gaspard nog meer aandacht geschonken aan muziek doordat we
de muzieksubsidie voor drie jaar toegekend hebben gekregen. Daar hebben we de afgelopen twee
jaar al veel leuke dingen mee gedaan. In dit laatste jaar van de muzieksubsidie houden we de
ingeslagen weg (wat muziek betreft) vast. De instrumentlessen en het schoolkoor vinden plaats op
vrijdagmiddag van 13.45 tot 14.45 uur voor de groepen 5 t/m 8. Cathrine Malcorps-Dahler zal weer
de pianolessen geven, Bas Toscani geeft de trompetlessen en Eliane Heijnen zal het schoolkoor gaan
leiden. Kinderen kunnen zich opgeven voor de instrumentlessen en ook voor het schoolkoor. Ook de
andere creatieve lessen vinden plaats op de vrijdagmiddag. Na ieder blok van 8 weken
instrumentlessen en schoolkoor houden we een presentatie in de aula. Ouders en belangstellenden
zijn van harte welkom bij deze presentaties om te komen luisteren en kijken! De eerste presentatie is
op vrijdagmiddag 2 november van 14.15 tot 14.40 uur.
Bericht van de penningmeester van de ouderraad:
Beste ouders en verzorgers,
Zoals u allen bekend is, doet de school meer voor uw kinderen dan alleen het lesgeven volgens het
schoolse programma. De school ziet als deel van haar taken ook dat de kinderen goede banden met
elkaar opbouwen om zodoende hun sociale ontwikkeling te stimuleren.
Daarom hebben wij op de Gaspard een Ouderraad, die samen met het onderwijzend personeel leuke
activiteiten organiseert voor de kinderen. Voor het schooljaar 2018 staan nog een aantal activiteiten
te wachten: de Kinderboekenweek, Sinterklaas en het Kerstfeest. U begrijpt dat er geld nodig is, om
dit allemaal rond te krijgen. Aangezien de financiering van de school hiervoor niet gebruikt kan en
mag worden, moet dat uit de ouderbijdragen betaald worden.

De Ouderraad maakt jaarlijks een begroting van de extra uitgaven die per kind gedaan zullen worden.
Daarop wordt het bedrag voor de ouderbijdrage gebaseerd. Voor 2018 is dat €50,- per kind*. De
middelen die de Ouderraad nog in kas heeft zijn niet toereikend, omdat een aantal ouders de
ouderbijdrage over 2018 (nog) niet heeft overgemaakt. Dat gaat betekenen, dat alleen voor de
kinderen waarvoor de ouderbijdrage wèl is betaald, nog iets gedaan kan worden bij de
bovengenoemde activiteiten. En dat vinden wij vervelend. U hopelijk ook, dus maak uw
ouderbijdrage voor 2018 alsnog over!
Dat bedrag moet worden overgeboekt naar:
ING-Bank, rekeningnummer NL31 INGB 0003 0630 13
t.n.v. Ouderraad Prot. Chr. Basisschool G. de Coligny
o.v.v. Naam kind(eren) + groep(en).
Als u niet meer weet of kunt nagaan of u het bedrag hebt betaald, stuur dan een e-mail met uw vraag
naar : or@gasparddc.nl
* Voor ouders van wie de kinderen na de start van het schooljaar 2018 - 2019 (dus ná 27 augustus
2018) starten op onze school, bedraagt de ouderbijdrage €25,Met een vriendelijke groet,
Paul van Dam
Penningmeester Ouderraad

Bericht van de gebedsgroep
Beste ouders,
Als gebedsgroep bidden we 1x per maand voor de school, de kinderen en leerkrachten. Wij vinden
het belangrijk om de moeilijke dingen, maar ook de zaken die goed gaan, voor te leggen aan God.
Wil je een keer mee bidden, of gewoon aanwezig zijn, dan ben je van harte welkom!
Ook als je punten hebt waarvoor je graag wilt dat er gebeden wordt dan kan je deze doorgeven.
Voor het komende schooljaar staan de volgende gebedsmomenten gepland:
Vrijdag 28 september
Woensdag 31 oktober
Vrijdag 23 november
Woensdag 19 december
Vrijdag 25 januari
Woensdag 20 februari
Vrijdag 29 maart
Woensdag 17 april
Vrijdag 24 mei
Woensdag 19 juni
We starten om 8.30/8.40 uur, als de kids naar school gebracht zijn. Ook niet schoolgaande
broertjes/zusjes zijn welkom.
Wil je meer informatie; spreek mij gerust aan of mail naar corriekooi1978@gmail.com
Namens de gebedsgroep, Corrie Kooi (moeder van Veerle groep 7)

Bericht van de schoolleiders
Afgelopen woensdag ging ook in ons pand het alarm af en is het hele pand ontruimd i.v.m. de
landelijke actie van schoolleiders.
Zie onderstaande link naar een bericht hierover in de Volkskrant.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ook-schooldirecteuren-in-basisonderwijs-gaan-act
ievoeren-een-beter-salaris-staat-voor-erkenning-~b45c369d/

Voorstellingen De Speeldoos
In de bijlage treft u een flyer aan met informatie.

Een hartelijke groet,
Team Gaspard de Coligny

