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Pinksteren
“Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!”
Pinksterdienst
Wij kijken terug op een mooie Pinksterdienst gisteren. Voor ons was het enigszins teleurstellend dat er weinig ouders waren. We vinden het belangrijk om één keer per jaar een viering te
houden samen met ouders, leerlingen en leerkrachten om ook op deze manier uitdrukking te
geven aan onze christelijke identiteit. Het was de tweede keer dat we een viering op de ochtend hebben gehouden. Vorig jaar was dit uit nood geboren omdat de kerk ’s avonds niet beschikbaar was. Dit jaar heeft de commissie via Parro geïnventariseerd waar uw voorkeur naar
uitging, de ochtend of de avond. Veel ouders hebben op deze vraag gereageerd en de uitkomst was ongeveer fifty fifty. Omdat het ons als team goed beviel, de ochtend, hebben we
deze keer ook voor de ochtend gekozen. Volgend cursusjaar vieren we de Kerstviering met
elkaar. Als team zullen we gaan nadenken hoe we deze viering vormgeven.
Voor- en naschoolse opvang Bixo
Afgelopen maandag heeft u van mij via Parro informatie ontvangen
over de inschrijving voor Bixo. We horen van zowel ouders als van
Bixo zelf dat de inschrijving nog niet helemaal goed verloopt.
Zij geven ons het volgende door:
Beste Ouder(s)/Verzorger(s),
Op het moment dat u uw kind(eren) inschrijft bij Bixo moet u binnen één (werk)dag een (vrijblijvende) offertemail ontvangen met een link naar de Bixo Portal. In dit Portal kunt u de offerte
bekijken en, wanneer u de inschrijving definitief wilt maken, een digitaal akkoord op de offerte
geven.
Wij krijgen van een enkele ouder te horen dat zij geen offertemail lijken te ontvangen. Dit vinden wij erg vervelend. Via dit bericht willen wij u erop attenderen om uw SPAM mailbox in de
gaten te houden wanneer u uw kind(eren) heeft ingeschreven bij Bixo. Mogelijk komt de offertemail hierin terecht. Ook kan het helpen wanneer u bixo.nl als 'vertrouwd domein' aangeeft
binnen uw mailbox. De mail zal dan niet (snel) meer in de SPAM box terecht komen.
Mocht u na één werkdag geen offertemail hebben ontvangen en deze ook niet in uw SPAM
mailbox terug vinden, horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven via contract@bixo.nl. Wij zullen
er dan voor zorgen dat u de offertemail alsnog ontvangt.
Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Groepsindeling
Vandaag ontvangt u een brief met de groepsindeling voor volgend cursusjaar. De verdeling
van de leerkrachten over de groepen is nog niet helemaal rond. Deze indeling ontvangt u zo
spoedig mogelijk.
Het team van De Sjofar wenst u en uw gezin fijne Pinsterdagen.
Vriendelijke groet, mede namens het team,
Suze de Vries
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Even voorstellen – nieuwe MR – leden
Aan het einde van dit schooljaar zullen Peter Regelink en Rianne van der Lugt afscheid nemen van de MR. Hun termijn zit erop en zij vinden het belangrijk om het stokje over te dragen
aan andere ouders. Marian van Burg haar termijn zit er ook op en zij heeft besloten nog een
termijn lid te zijn van de MR. Als MR zijn we blij dat zij de ingezette lijn door wil zetten en dat
er twee nieuwe MR leden de plek van Peter en Rianne innemen. Graag stellen zij zich voor:
Everdina van Olst
Ik ben Everdina van Olst, 32 jaar, getrouwd met Robin en
moeder van Josefien (groep 3B), Madelief (groep 1/2A) en
Olivier (1 jaar). Ik ben erg blij met De Sjofar. En ik vind het
belangrijk om te weten wat er speelt en hoe keuzes worden
gemaakt – daar denk ik graag over mee. Ik denk dat de MR
een goede plek is om als (vertegenwoordiging van) ouders te
reflecteren op het beleid en de kwaliteit van school.
Beleid en management is iets waar ik al vanaf mijn studie
mee bezig ben – alleen dan niet in het onderwijs maar in
zorgorganisaties; op dit moment als bestuurssecretaris in de
zorg.
Het lijkt mij erg leuk om samen met anderen op deze manier
betrokken te zijn en een bijdrage te leveren aan de schooljaren van onze kids op De Sjofar!
Hartelijke groet, Everdina
Arie J. Godschalk
Mijn naam is Arie J. Godschalk. Twee van onze kinderen zitten nu
op De Sjofar (groep 1 en 2). We zullen, met de drie kids die daar
ook over enige tijd zullen rondlopen, nog voor lang verbonden blijven aan De Sjofar. In het dagelijks leven ben ik software consultant
en programmeur. Daarnaast heb ik een grote liefde voor wetenschap. De overheid heeft besloten dat alle basisscholen in 2020
structureel wetenschap en techniek moeten geven. Voor christelijke
basisscholen is dit een kans om de kinderen te laten zien dat wetenschap en techniek niet in strijd zijn met het christelijk geloof. Hoe
geef je, als christelijke school, op een goede manier wetenschapsen technieklessen? Daarover, o.a., denk ik graag mee.

Everdina en Arie zullen per september 2019 zitting nemen in de MR. Als MR wensen we hen
een mooie tijd toe in de MR!
De schoolfotograaf
Het duurt nog even maar dinsdag 10 en woensdag 11 september komt de schoolfotograaf op
school. Vindt u het leuk om de fotograaf dinsdag en/of woensdag te assisteren dan biedt de Nieuwe Schoolfoto 25% korting bij de bestelling in de
webshop. Neem dan contact op met
Corianne Scheltens (cbie@pcboapeldoorn.nl)
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Overblijfouders gezocht voor het nieuwe schooljaar
Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar een
aantal ouders die ons willen helpen bij het pleinwacht
lopen van 12.00 – 13.00 uur.
Maandag
Kleine plein (groep 1/2): 1x per twee weken
Grote plein (groep 3 – 8): 2 overblijfouders
Dinsdag
Kleine plein: 2 overblijfouders die 1x per 2 weken kunnen overblijven
Grote plein: 1 overblijfouder voor 1x in de 4 weken
Donderdag
Kleine plein: een overblijfouder voor elke week (of 2 overblijfouders voor 1x per 2 weken)
Grote plein: een overblijfouder voor 1x per 2 weken.
Vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom! Voor het pleinwacht lopen wordt
een vergoeding gegeven. Mocht u belangstelling hebben of meer informatie willen neem dan
contact op met:
Claire van Eendenburg (jcvaneendenburg@gmail.com 055 – 2070768 / 06-48080175) of
Corianne Scheltens (cscheltens@pcboapeldoorn.nl / 055-5337856)

Kleedjesmarkt
We kijken terug op een geslaagde kleedjesmarkt! Het was een gezellige
drukte, met veel bezoekers en wat hebben de kinderen goed hun best gedaan! Iedereen hartelijk bedankt! En de opbrengst…..€ 1450,27! Wat een
geweldig bedrag. De helft gaat naar de familie van de Vlag in Zuid Afrika en
van het overige bedrag kopen wij een bank voor op het schoolplein.
Agenda
7 t/m 11 juni
12 juni
17 t/m 28 juni
19 juni
20 juni
21 juni
25 juni

Pinkstervakantie
Ruilbibliotheek 12.00 - 12.30 uur (extra ingelast)
Cito toetsen
Ruilbibliotheek 12.00 – 12.30 uur
Nieuwsbrief 20
Groepen 1/2 vrij
Kijkmoment nieuwe kleuters
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