Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2021-2022

10 maart 2022

Van de directie
Inloopweek

Achte âlden,

Camera’s

Wat leek het erop dat er een prachtige tijd aan zou breken… De
coronamaatregelen zouden komen te vervallen, het voorjaar is
begonnen en de zon schijnt inmiddels volop. Toch wordt dit alles
overschaduwd door de situatie in Oekraïne. Wat een verdriet hebben
we over de situatie daar.

Corona (herhaling)
Verjaardagen
Agenda

Op school worstelen we hier ook mee. Hoe ga je hiermee verantwoord om? We kunnen het
er niet dagelijks over hebben, maar helemaal negeren gaat ook niet. We hebben het
afgelopen week besproken in het team, wat doen we in welke groep. Elke leeftijd, maar ook
elke leerling ervaart deze situatie anders. Bij sommige leerlingen is het een ‘ver-van-hun-bedshow’ en anderen kunnen er misschien niet van slapen. In de loop van de tijd veranderen de
inzichten wellicht. Voor nu doen we het zoals hieronder beschreven.
In groep 1/2 gaan wij het gesprek over de oorlog niet starten. Komt het ter sprake, dan is het
voldoende om aan te geven dat er inderdaad oorlog is, maar dat dat ver weg is. Hier zijn we
veilig.
In groep 3/4 komt het sneller ter sprake, we handelen hier net als bij 1/2.
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In groep 5/6 zijn de gesprekken vaak iets
uitgebreider wanneer het ter sprake komt.
We gaan niet te diep op de materie in en
kiezen ervoor om op dit moment geen
jeugdjournaal te kijken (of van tevoren als
leerkracht te kijken of het journaal van die
dag geschikt is). De beelden kunnen als zeer
heftig worden ervaren.
In groep 7/8 ontkomen we niet aan het
gesprek en gaan we dit ook aan. Het jeugdjournaal wordt hier wel gekeken, maar niet iedere
dag. Met deze groep is de situatie beter te bespreken en te nuanceren, maar willen we er
niet continu mee bezig zijn.
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode ‘Nieuwsbegrip’. Deze week is een les
geschreven over de situatie in Oekraïne. We behandelen deze les volgende week alleen in
groep 7/8. De tekst is vooral informatief en zal na afloop ook meegegeven worden.
Praat vooral ook met uw kind hierover. In de klas hebben we te maken met veel
verschillende leerlingen die elk op hun eigen manier op de situatie reageren. U als ouder
kent uw kind het beste en kunt op zijn of haar eigen specifieke vragen en angsten reageren.
Op dit moment organiseren we (nog) geen actie. We hebben voor de zending gekozen om
Appie Wijma met camping Polemonium te helpen. Hij heeft aangegeven dat een groot deel
van wat hij aan spullen heeft gekregen aan Oekraïne gedoneerd mag worden. De voorraad
daar moet t.z.t. ook weer aangevuld worden. De komende weken zullen we ons beraden op
het eventueel organiseren van een eigen inzamelingsactie.
We blijven bidden voor de situatie in Oekraïne, maar ook voor de landen daaromheen. We
bidden voor rust en vrede daar. Ook bidden we om wijsheid voor ons, dat we de juiste
beslissingen nemen in het bespreken in de klas. Bidt u mee?

Deze week is het inloopweek. Wat fantastisch om zoveel ouders in de school te mogen zien.
Elke ochtend zijn er wel een paar ouders die even met hun kind meekijken in de klas. Fijn!
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De laatste jaren is er nogal wat vernield op school. Dit is vrijwel altijd na schooltijd. We
hebben dit meermaals benoemd via het Skoallepraatsje. Helaas stoppen de vernielingen niet.
Naast de rompslomp en kosten is het erg sneu voor de kinderen. Inmiddels zijn er camera’s
geïnstalleerd. Zo kunnen we bij vernielingen de beelden opvragen en de desbetreffende
personen aanspreken.
Wanneer uw kind klachten heeft of er is een besmetting in het gezin, dan kunt u kijken op
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie. Vul deze in voor uw kind en u
weet of uw kind wel of niet naar school kan.

30 mrt.
5 apr.
15 apr.
18 apr.

Grote rekendag
Buitenlesdag
Goede Vrijdag – alle kinderen vrij
Tweede Paasdag – alle kinderen vrij

17 maart Gryte Marrit

Groep 4

‘Vandaag is het de dag, om nooit weer
te vergeten. De Heere God heeft jou,
alweer een jaar gespaard!’
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