
Bijbelverhalen  
Het begin van het jaar kan echt een moment 
zijn om opnieuw te beginnen. Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen. Dat mensen opnieuw kunnen 
beginnen, is misschien wel een van de meest 
fundamentele thema’s in de Bijbel. Bij God 
mag je altijd komen als je opnieuw wil begin-
nen. Hij zal je nooit de rug toekeren.   
In september horen we over het 
volk Israël, dat een nieuw begin moet maken. 
God belooft aan Mozes dat het volk weg mag 
trekken uit Egypte. Dat gaat niet zonder slag 
of stoot, maar God houdt Zijn volk vast en 
leidt het door de woestijn heen naar het nieu-
we land. Houden ook wij ons vast aan God?  

Van de directie 
Voor u ligt de eerste ‘echte’ nieuwsbrief van dit leerjaar. Een bul-
letin voor de ouders van ons kindcentrum, waarin zowel inhou-
delijke als organisatorische informatie is terug te lezen.  
In de vorige editie hebben de nieuwe teamleden zich voorge-
steld. Tijdens de kennismakingsgesprekken hebben de ouders, 
waarvan de kinderen aan de zorg van deze collega’s zijn toever-
trouwd, ook persoonlijk kennis kunnen maken.  
Als kindcentrum hechten we veel waarde aan de contacten met 
ouders. Met elkaar kunnen we de omstandigheden waarin onze 
kinderen zich ontwikkelen zo optimaal mogelijk maken. 
Het kindcentrum vormen we met elkaar; daarom beschouw ik 
het als een positieve start dat ik in de eerste weken al met veel 
ouders heb kennisgemaakt.  
 
De nieuwsbrief ‘Vreedzame School’ waarin we u vertellen over 
het eerste blok, hebben we toegevoegd als bijlage. In de eerste 
weken besteden we veel aandacht aan het vormen van een 
groep, het maken van afspraken hoe we met elkaar om willen 
gaan. In de bijlage kunt u hier meer over lezen.  
        Peter Donatz 

Startviering 
Op vrijdag 9 september van 08:30u tot 09:30u vindt de startvie-
ring plaats in de Ontmoetingskerk. U heeft hierover inmiddels 
informatie ontvangen.  
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Moeders in gebed 
Dit nieuwe jaar starten we als Moeders in Ge-
bed weer met het bidden voor onze school. 
Dit doen we de eerste woensdag van de 
maand. En, mocht er animo voor zijn, de eer-
ste dinsdag van de maand. Ben je geïnteres-
seerd, dan kun je ons bereiken via Marie-José 
Driesprong (mariejosebos@gmail.com, 
0612489733) of Jitty van der Elst 
(jklomstra@hotmail.com). Welkom! 

Zending 
Het zendingsdoel voor dit jaar is Pebbles & 
Ripples. Stichting Pebbles & Ripples is onder-
steunend aan verschillende projecten in Zuid-
Afrika, waar zij als hoofddoel hebben om de allerarmsten te 
voorzien van voedsel en kleding.  
Daarnaast worden projecten ondersteund die voorzien in onder-
dak, opvang en dagbesteding, waaronder Rensia's House waar 
baby's die ter vondeling worden gelegd, worden opgevangen. 
Zij baseren hun missie, van gebed voor hun land en praktische 
hulp voor mensen in nood, op Jesaja 56: 6-76. U kunt ze volgen 
www.pebbles-and-ripples.com. Helpt en spaart u mee? 

Lied van de maand 
In de maand september leren we de kinderen 
de liederen voor onze startviering aan. Vanaf 
oktober leren wij elke maand het lied van de 
maand aan.  

Vacature KC raad voor BSO-PSG 
Wij zijn op zoek naar een ouder die een kind 
heeft bij de kinderopvang en/of peuterspeel-
groep op De Schalm.  
Een kleine greep uit de onderwerpen waar in 
de KC-raad over wordt gesproken: taakverde-
ling binnen het kindcentrum, voedingsbeleid, 
begin- en eindtijden, spel- en ontwikkelingsac-
tiviteiten, veiligheid, gezondheid, welzijn, bui-
tenschoolse opvang en onderwijstijd. We heb-
ben 5 x per jaar een overleg, deze staan ge-
pland op de maandagen van 19.30 tot onge-
veer 21.30 uur. 
Vindt u het leuk om met ons mee te denken 
en mee te praten over beleidsmatige zaken, 
dan kunt u contact opnemen met de voorzitter 
van de KC-raad via kcr@schalm-
alblasserdam.nl. 

Stagiaires 
Bij de PSG en de BSO verwelkomen we juf Michelle, zij zal op 
donderdag en vrijdag stagelopen bij Ilse, Hannah en Cindy.  
In groep 3 verwelkomen we juf Roos, tweedejaars PABO stagiai-
re. Zij zal op maandagen stagelopen bij juf Sandra.  
In groep 5-6b loopt juf Lysanne als onderwijsassistent stage op 
maandag en dinsdag bij juf Trins. Vanaf februari zal dit uitbreiden 
naar maandag t/m donderdag. Welkom! 
We wensen Michelle, Roos en Lysanne een leerzame en leuke 
stageperiode toe. 

mailto:mariejosebos@gmail.com
file:///C:/Users/Thirza/Downloads/www.pebbles-and-ripples.com


Nieuws van de BSO 
De vakantie is voorbij, we zijn weer 
gestart! Het onderwijs begint met 
de gouden week, op de BSO doen 
we nog even rustig aan. In septem-
ber beginnen de activiteiten. Vanaf 
september staat er voor elke dag 
een activiteit gepland, we gaan 
kijken hoe dit werkt en of de kin-
deren het oppakken. Hannah en 
Cindy werken allebei 4 middagen 
waardoor er alleen op de maan-
dag- en donderdagmiddag een 
gaatje is. Naast Hannah en Cindy 
zal er dan een invaller staan.   

Kledinginzamelingsactie 
Vanaf maandag 12 september a.s. kunt 
u uw oude kleding inleveren bij de 
kleuteringang. We krijgen van de orga-
nisatie Bag2School geen speciale zak-
ken meer. U mag uw kleding in een 
vuilniszak inleveren tot uiterlijk woens-
dag 12 oktober a.s. opbrengst komt 
geheel ten goede aan De Schalm.  

Nieuws van de PSG 
Wij gaan met ons thema ‘Welkom 
Puk’ aan verschillende activiteiten 
werken. We zullen knutselactivi-
teiten gaan doen. Ook krijgen we 
om de week op dinsdag muziek-
les! We werken ook dit thema 
weer aan verschillende gebaren 
zoals welkom, bloem en nog 
meer. We hopen er weer een leer-
zaam en gezellig jaar van te ma-
ken!  

Schoolreis 
Op woensdag 14 september a.s. gaan 
de groepen 3 tot en met 7 op school-
reis. De kinderen van de groepen 1-2 
en groep 8 worden op De Schalm ver-
wacht.  

Belangrijke data in september 
vr. 9 sept.: startviering in de Ont-
moetingskerk 
ma. 12 sept.: studiedag, alle kin-
deren zijn vrij, PSG en BSO open 
wo. 14 sept.: schoolreis groep  
3 t/m 7 
wo. 21 sept.: start mediatorentrai-
ning 
do. 22 sept.: Dag van de PIT’er 
ma. 3 okt.: nieuwsbrief oktober 

Op tijd komen 
We merken dat het ons niet elke dag 
lukt de lessen te laten beginnen om 
8:30u omdat er kinderen later binnen-
komen. Wilt u weer alert zijn op het op 
tijd komen? Bedankt voor uw mede-
werking! Praktische zaken 

Ziek? 
Melden per telefoon of per  
e-mail tussen 08.00 uur en 08.30 
uur. 

Dokter of tandarts? 
Melden per telefoon, per e-mail of 
met een briefje. 

Verlof aanvragen 
Schriftelijk, ook voor één dag. For-
mulier verlofaanvraag kunt u inle-
veren bij de leerkracht.  
U vindt dit formulier op onze web-
site. 

Telefoonnummers 
KC De Schalm: 078-8200033 
BSO De Schalm: 078-3030152 

info@schalm-alblasserdam.nl 
www.schalm-alblasserdam.nl 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 
Bij deze nieuwsbrief vindt u het boekje 
Rommel in je trommel en de nieuws-
brief van blok 1 van De Vreedzame 
School. 

Nieuwe kinderen 
In september starten Aren Hovanesian, 
Vive van der Kraan, Dean Lutz en Mila 
Lutz bij ons in de peutergroep op De 
Schalm. We wensen hen een goede tijd 
toe! 

Op de fiets of lopend? 
We vinden het heel goed dat er 
zoveel kinderen lopend of op de 
fiets naar De Schalm komen. Maar 
als het niet nodig is om op de fiets 
te komen, kom dan graag lopend. 
Ons fietsenhok is helaas te klein 
om alle fietsen te kunnen herber-
gen. Dan worden de fietsen buiten 
het hok geplaatst en staan ze in de 
weg bij het buiten spelen.  

Voortgangsmap 
Wilt u de map van uw kind(-eren) on-
dertekend inleveren bij de leerkracht 
van uw kind? Bedankt! 

Ouderbijdrage voor 2022-2023 
Ieder leerjaar vragen wij u de vrij-
willige ouderbijdrage aan ons over 
te maken. Veel ouders hebben 
hiervoor een automatische mach-
tiging afgegeven. Voor deze ou-
ders betekent dat het bedrag van 
€49,50 begin oktober wordt geïn-
casseerd.  
De ouders die de machtiging niet 
hebben afgegeven, ontvangen 
binnenkort een e-mail waarin 
wordt uitgelegd waaraan de vrij-
willige ouderbijdrage wordt be-
steed. Het bedrag kan overge-
maakt worden naar rekeningnum-
mer NL09INGB0000710868 t.n.v. 
Kindcentrum De Schalm, o.v.v. de 
naam en groep van uw kind(-
eren). Wilt u (alsnog) een automa-
tische machtiging afgeven, dan 
kan dat. Vraagt u de leerkracht 
van uw kind om een machtigings-
formulier. Bedankt alvast.  

Huggy Wuggy 
We willen u met klem vragen om uw 
kind geen Huggy Wuggy knuffels mee 
naar het kindcentrum te geven, omdat 
we dit in strijd vinden met onze identi-
teit.  
Via de link kunt u hier meer over lezen.  
Wie is Huggy Wuggy? De nieuwe trend 
onder kinderen (jmouders.nl)  
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