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Op 18/01 hebben wij een studiedag. Die dag is de school gesloten. 

Ik wil u vragen voor die dag uw kind(eren) thuis op te vangen. 

Dank u wel! 

Nieuwe IB-er 
Na het vertrek van onze IB-er Marije Kamerling, is het ons gelukt om een geschikte 
vervangster te vinden. Haar naam is Sandra Goldewijk-Smink. 
Sandra is al vele jaren IB-er van De Biezen, een van onze collega scholen. Met Sandra komt 
er veel kennis van zaken binnen de school. Dat wij daar blij mee zijn spreekt voor zich. 
Manon van Druten onze bovenbouwteamleider zal het inwerken van Sandra verzorgen. 

Sandra veel (werk)plezier en succes op onze school! 
Voor vragen kunt u natuurlijk bij mij terecht. 

Vormsel  

De afgelopen tijd is een groep kinderen druk bezig geweest met de voorbereiding op het 
Heilig Vormsel, een belangrijk moment in de geloofsopvoeding binnen de Rooms-katholieke 

kerk.   

In totaal zijn 27 kinderen uit Amersfoort in zeven bijeenkomsten in drie groepen 
samengekomen om te praten over zichzelf en het geloof. Daarnaast hebben zij een bijdrage 
geleverd aan een maatschappelijke stage; ze hebben een avond geholpen bij de 
Voedselfocus in Amersfoort. Ook hebben alle vormelingen met behulp van € 5, - inleg en 
hun knutsel- en verkooptalent geprobeerd dit bedrag te vermeerderen voor het goede doel 
Voedselfocus Amersfoort.   

Op zondag 22 januari 2017 zullen zij om 9.30 uur in De Heilige Kruiskerk  
(Liendertseweg 46) worden gevormd.  

Wij willen u van harte uitnodigen om deze feestelijke viering bij te wonen. Twee kinderen 
van onze school ontvangen het Heilig Vormsel. 

Met vriendelijke groet,  

Edith Vos, Joke Heimerikx, Klaartje Hadida, Colette Rientjes, Paul Jacobs, Corrie Hartog en 

Juliëtte van den Heuvel.  

Werkgroep Vormselvoorbereiding OLV van Amersfoort  

Inhoud Studiedag 18/01 

Deze dag gaan wij spreken over twee onderwerpen. 

We pakken het thema gedrag bij de kop. Van het kind en van onszelf. Dit om te bezien of 
we met elkaar de goede dingen, nog goed doen, als het gaat om onze pedagogiek. Een 



belangrijk onderwerp om de veiligheid in school periodiek te analyseren. Een kind dat zich 
veilig en gewaardeerd weet, voelt zich fijn en leert het meest optimaal. 

Het tweede onderwerp is in parallelgroepen (dat noemen wij professionele 
leergemeenschappen) spreken over rekenresultaten. A.d.h.v. analyses het leerprogramma 
verbeteren. 

Een studiedag is voor ons als lerende organisatie, steeds weer een mooi moment om met 
elkaar de tijd te hebben dieper op zaken door te praten. Dit teneinde ons onderwijs beter te 
maken. 

Nieuws vanuit stichting Kinderstralen ( de overblijf). 

De komende week krijgt u als ouders waarvan uw kind bij ons overblijft, via de 
maandelijkse ‘Informatie mail’ , een aankondiging van een tariefverhoging van € 0,05 per 1 
februari 2017 per kind. Deze verhoging vindt plaats op basis van de CPI-index en is de 

eerste na 4 jaar. 

 
Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s, 
Gert de Wit (directeur) 


