Jaargang 20 – nieuwsbrief 12 – 5 maart 2020
Veertigdagentijd
In deze veertigdagentijd gaan wij in liederen en verhalen met de kinderen op weg naar Pasen.
We vertellen de verhalen over de weg die Jezus aflegt naar Jeruzalem, de intocht, het lijden en
sterven maar ook de opstanding. Wat een bijzondere weg heeft de Here Jezus afgelegd en hoe
speciaal is het dat hij voor onze zonden is gestorven.
Team
We leven mee met juf Marian. In november tijdens ochtendgladheid met de fiets gevallen en
haar been gebroken. Ze heeft te maken met allerlei complicaties. Wilt u voor haar genezing
bidden en dat ze de moed erin mag blijven houden? We wensen haar ook vanaf deze plek veel
sterkte.
Open zetten ouderportaal
In het kader van het open zetten van de dossiers van de leerlingen zijn we begonnen met het
openzetten van de adresgegevens en medische gegevens van de leerlingen van de groepen 8
voor hun ouders/verzorgers. In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de ouders
van de leerlingen van de groepen 6, 6/7 en 7 een berichtje hebben gehad over het openzetten
en in de week voor de voorjaarsvakantie hebben de ouders/verzorgers van de groepen 2/3, 3,
4, 4/5 en 5 hier een bericht over gehad. Deze week heeft de laatste groep ouders/verzorgers
van leerlingen uit de groepen 1 en 2 de e-mail ontvangen voor het inloggen in Ouderportaal.
Daarmee zijn nu alle ouders/verzorgers uitgenodigd. De link is 7 dagen geldig. Als voor u de
link is verlopen, kunt u via Parro bij Jeannette van der Kolk een nieuwe link opvragen voor het
inloggen.
Nieuwe leerlingen aanmelden!!
We zijn al weer bezig met de formatie van volgend jaar. Ik wil u met klem vragen uw kind aan
te melden als hij/zij in het cursusjaar 2020-2021 vier jaar wordt. Het ziet ernaar uit dat wij volgend
jaar geen instroomgroep kunnen starten. Het kan dus zijn dat wij op een gegeven moment moeten zeggen dat de groepen 1-2 vol zijn.
Felicitaties
“Nog voordat jij bestond, kende Hij je naam.”
Onze hartelijke felicitaties voor de familie Boertjes met de geboorte van Elin Sarah. Elin
Sarah is een zusje voor grote broers Jelle en Stijn in groep 3 en 1.
Afwezigheid
In de voorjaarsvakantie heb ik gewerkt. Volgende week ben ik afwezig in verband met een bijzondere familievakantie. De unitleiders onderbouw en bovenbouw zijn eerste aanspreekpunt.
Zij zijn volgende week maandag tot en met donderdag beiden aanwezig op school.
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Met een vriendelijke groet, mede namens het team
Suze de Vries

Welkom op school
Stijn Boertjes
groep 1
Selah Overweg
groep 1
Joshua Overweg groep 2C

Leer/Kracht live
Op woensdag 11 maart zetten wij de schooldeur open voor mensen met belangstelling voor het
onderwijs. Dit initiatief komt vanuit de Christelijke Hogeschool Ede en biedt belangstellenden de
mogelijkheid om een kijkje te komen nemen op een basisschool. U kunt denken aan jongeren
die binnenkort een studiekeuze gaan maken of mensen die graag een carrièreswitch willen maken. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich aanmelden bij CHE.nl/leerkrachtlive
De groepen 1-4 gaan aan de slag voor familie van de Vlag
De komende 2 weken gaan de kinderen van de groepen 1-4 allerlei klusjes doen om op deze
manier geld in te zamelen voor de familie van de Vlag. Morgen (vrijdag 6 maart) worden de
kluskaarten uitgedeeld. Voor €0,50 gaan de kinderen thuis een klusje doen. De opbrengst is
voor de familie van de Vlag. Misschien kent u ze nog van een poosje terug toen zij met verlof
waren in Nederland en hun twee oudste kinderen Levi en Sarah bij ons op school zaten. De
familie van de Vlag woont en werkt in Zuid Afrika bij Melusi Christian Community. Zij werken
mee aan verschillende programma’s zoals: zorg voor de zieken, daklozen, weduwen en wezen,
tieners en kinderen. En bovenal door het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus.
Ouders van de groepen 1-4 hebben eerder een brief ontvangen over deze actie. De actie duurt
tot vrijdag 20 maart en we hopen dat veel kinderen aan de slag gaan voor familie van de Vlag.
Proeftuintjesproject 3
De kracht van positieve psychologie in het onderwijs
Talent, dat is iets waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt, waarbij je de tijd uit het oog
verliest. De meeste mensen zijn zich van veel talenten niet bewust. Door andere mensen wordt
je je bewust van je talenten. Je hebt die andere mensen nodig! Als je je talenten gebruikt, vergroot je je veerkracht. Je kunt gemakkelijker met uitdagingen overweg. Talentgericht werken
levert je de energie op die nodig is om je batterij op te laten. Talent is geen vaardigheid of
persoonskenmerk.
Talent is: Betrokkenheid, vanzelfsprekend en energie gevend
Het uitgangspunt van talentgericht werken is de Broaden-and-build theorie (Barbara Frederikson, 2009) Positieve emoties dienen een speciaal doel, ze stimuleren mensen om op een
open en opbouwende manier te denken. Het vermogen om te denken in mogelijkheden. Het
geeft inzicht in hulpbronnen, die je als een soort reserve kunt gebruiken. Daardoor kun je beter
omgaan met uitdagingen.
‘Waar wordt jij blij van’, vroeg ik verschillende jonge kinderen in de klas, we liepen de klas rond
en maakten foto’s van de dingen in en om de klas waar ze blij van werden. We brachten deze
dingen in kaart in een woord/fotoveld en gingen erover in gesprek. Ik merkte dat kinderen
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daarna uitdagingen aangingen die ze eerder niet aangingen. Het drempeltje was weggenomen.
Ook bij oudere kinderen kun je vanuit hobby’s e.d. in gesprek gaan over talent. Hierbij gebruiken
we dan talentkaartjes. B.v die van Luc Dewulf. Verschillende leerkrachten bij ons op school
hebben hier al wel eens gebruik van gemaakt.
Talent is niet altijd wat we zien, veel is verborgen, de kunst is om het naar boven te brengen.
Juul van der Ziel

Prijzen voor de Schaakvrienden bij het ABKS
Op zaterdag 8 februari hebben vier teams van De Schaakvrienden, de schaakclub van De Sjofar
en De Horst meegedaan aan het Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken. Dit toernooi wordt ieder jaar georganiseerd door Het Walterbosch. Twintig basisscholen deden mee
met samen 42 teams, ongeveer 200 kinderen.
De aspiranten 1 is op de 3deplaats geëindigd en heeft zich hiermee
geplaatst voor de schoolschaakkampioenschappen van de Oostelijke
Schaakbond, deze wordt 21 maart gehouden.
De aspiranten 2 zijn uiteindelijk op de 9de plaats geëindigd.
De pupillen deden het ook goed, die zijn ook op de 3de plaats geëindigd
De starters die dit seizoen zijn begonnen
zijn zelfs geëindigd op de 1ste plek!!!
Het was een hele leuke, gezellige middag met mooie prestaties.
Tussen de wedstrijden door was er genoeg te doen voor de kinderen.
De schaakvrienden schaakt iedere maandagavond van 18.30 uur
tot 20.00 uur, meestal in De Sjofar. De club staat open voor alle
kinderen van De Sjofar en De Horst vanaf groep 5.
Instromen kan weer na de zomervakantie.
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Scholierencross 21 maart
Wat?
Hardloopwedstrijd voor leerlingen uit groep 3 t/m 8
Waar?
Sportpark Orderbos
Wanneer?
Zaterdag 21 maart 13.00-15.30u
Trainen?
Woensdag 11 en 18 maart van 12.30u-13.30u op het veld achter de school
Aanmelden? De aanmelding is gesloten. Er doen 30 kinderen mee met de Scholierencross
Nog vragen? Zie het bericht via Parro voor de uitgebreide informatie!

Zaterdag 21 maart is het eindelijk zover: dertig kinderen van De Sjofar doen mee met de
Apeldoornse scholierencross, geweldig! Kom je ze aanmoedigen? De cross vindt plaats op
het middenterrein van Sportpark Orderbos. Start en finish liggen op het open veld in het
zuiden van het middenterrein, ter hoogte van AV’34.
Dit zijn de starttijden van de groepen waar Sjofar-leerlingen meedoen:
13.00u meisjes groep 3
13.20u meisjes groep 4
13.30u jongens groep 4
13.50u meisjes groep 5
14.00u jongens groep 5
14.10u meisjes groep 6
14.20u jongens groep 6
We wensen de deelnemers alvast heel veel succes én plezier bij de trainingen en de wedstrijd! De deelnemers ontvangen nog uitgebreidere informatie via de mail.
Sport van de maand april
Sport van de maand is dé manier voor basisschoolkinderen om op een laagdrempelige manier
kennis te laten maken met verschillende sporten en sportverenigingen uit de omgeving van
Apeldoorn. Door deel te nemen aan verschillende sporten kun je ontdekken welke sport het
beste bij jou past!
Hieronder staan de sporten die in maart aan de beurt zijn. Je kunt je aanmelden voor 23 maart
via de website www.sportvandemaand.nl
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Traktaties Gezond en Lekker (ter inspiratie)
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Hoe gaat het bij een brand oefening?
Daar kan ik antwoord op geven. Want ik was brandweer met een
beroepenmiddag in groep 8A en ik mocht samen met Thijs en Lize
Marie (agenten) meelopen met juf Suze tijdens de brandoefening.
We gingen eerst naar het kamertje van juf Suze. Daar was een
kastje met allemaal knopjes Thijs die mocht op het knopje drukken
voor het brandalarm. Toen moesten wij op alle deuren briefjes
plakken als een klas leeg was, omdat we moesten checken of alle
kinderen uit elke klas waren. Daarna moesten we naar buiten om
te kijken of alle klassen compleet waren. Daarna gingen ze weer
terug. Wij moesten nog terugkoppelen. Wat er beter kan de volgende keer. En toen gingen we naar de klas. Groetjes Abigaile

Kledingbeurs Teuge
Op D.V. woensdag 1 april (19-21u) en donderdag 2 april (8.30-10.30u) zal er een leuke tweedehandskledingbeurs gehouden worden in de gymzaal van de Eben-Haëzerschool in Teuge
(Zandenallee 18). Hier kan baby- en kinderkleding, speelgoed en dameskleding worden aangeschaft. De opbrengst zal gedeeltelijk voor de inbrenger zelf zijn en gedeeltelijk of geheel voor
de MAF. We willen hiermee familie van Middendorp ondersteunen die naar Papoea-Nieuw-Guinea uitgezonden is. We nodigen jullie allemaal uit om een kijkje te komen nemen en de kledingkasten weer aan te vullen met mooie, tweedehandse kleding. De beurs in oktober was een groot
succes! Het is dus zeker de moeite waard om kleding in te leveren of om langs te komen! Voor
meer informatie of voor aanmelden om kleding in te brengen, kunt u mailen
naar: kledingbeursteuge@gmail.com. Aanmelden kan tot uiterlijk 27 maart.
Hartelijke groet, Janneke ten Berge, Willemijn Eshuis, Corine Ruiter, Arja van Toor, Wendy Wiltink.

Een supermooi muziekaanbod voor de kinderen van Apeldoorn:
De Matthaus-Junior.
De Matteüs Junior is een theatervoorstelling in
de Grote Kerk te Apeldoorn van Theater De
Plaats i.s.m.Toonkunst Arnhem en het Bachkoor Apeldoorn. De unieke muziektheatervoorstelling is geïnspireerd op de Matthaus-Passion.
De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf
9 jaar. Er is een speciale kortingsactie voor ouders van Apeldoornse basisscholen, waardoor
het heel aantrekkelijk wordt om deze unieke
voorstelling bij te wonen.
Kaartjes voor volwassenen € 9,00 i.p.v. € 18,50 en kinderen € 6,00 i.p.v. € 12,50. U vindt meer
informatie op de site http://www.matteusvoorkinderen.nl/agenda.htm
Agenda
9 – 20 maart
11 maart
13 maart
19 maart
21 maart

Aan de slag voor familie van de Vlag!
Leerkracht/Live
Groepen 1 en 2 vrij
Nieuwsbrief 13
Scholierencross
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Band LEV treedt op in de Tabernakelkerk op 3 april! Heeft u al kaartjes?
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