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Agenda 
Sinterklaas op De Schalm maandag 5 december Alle kinderen zijn vrij 

vanaf 12:30u 

Winter3daagse voor de 
Voedselbank 

dinsdag 6 december t/m dinsdag 13 
december 

Kerstviering in de kerk voor de 
groepen 1-2 t/m 4 

woensdag 21 december, 
aanvang 19:00u 

Ontmoetingskerk,  
Blokweerweg 75 

Kerstviering in de klas voor de 
groepen 5 t/m 8 

donderdag 22 december,  
aanvang 17:00u 

 

Kerstfeest voor de peuters vrijdag 23 december,  
8:30-12:30u 

Alle peuters zijn deze 
ochtend welkom 

Start kerstvakantie voor alle 
kinderen 

vrijdag 23 december 
14:00u 

We starten weer op 
maandag 9 januari 2023 

 
Voorwoord 
De maand december is begonnen! Van oudsher een maand vol met activiteiten, 
feesten en gezelligheid. Ook op De Schalm staat er heel wat op de planning.  
U leest er meer over in deze nieuwsbrief. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onze kerstwens voor u 
We wensen je licht in je hart, liefde op je pad en 
geluk in je leven.    
 
We denken ook aan de mensen die deze 
periode moeilijk vinden. Omdat ze iemand 
missen, omdat het leven soms tegenvalt, omdat 
het donker is…  
 
Namens het team wens ik u gezegende 
feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar 
dat voor ons ligt. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kindcentrum De Schalm 

Kerkstraat 60 

2951 GL Alblasserdam 

T 078 820 00 33 

E info@schalm-alblasserdam.nl 

I www.schalm-alblasserdam.nl 
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Bijbelverhalen 
Dromen bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat komen gaat, als 
ze vertellen wat er kan veranderen, dan delen ze hun dromen met elkaar.  
Lang geleden deed de profeet Jesaja dat ook. In de maand december horen we 
verhalen over Jesaja die de mensen in zijn land over een nieuwe koning vertelt die 
vrede brengt.  
Met Jesaja's woorden in gedachten lezen we de verhalen op weg naar kerst. We 
horen het verhaal van Zacharias, die bezoek krijgt van een engel en we horen over 
Maria, die van een engel te horen krijgt dat zij de moeder van Jezus wordt.  
Jezus zal de koning zijn die vrede brengt - zo wordt het visioen van Jesaja waar.  
'Droom met me mee' is het thema van deze adventstijd. De kinderen maken kennis 
met Bijbelse dromen van vrede en geluk en delen ook hun eigen dromen met elkaar.  
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn 
schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 
Eeuwige vader, Vredevorst. -Jesaja 9:5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lied van de maand 
In de maand december leren we de kinderen van de onderbouw het lied 
‘Eeuwenlang geleden’ van Elly en Rikkert.  
De kinderen in de bovenbouw leren ‘Laat ieder het horen’. Dit is lied 115 uit de bundel 
Weerklank. In de groepen oefenen we deze liederen met elkaar en op de laatste 
zondag van de maand worden deze liederen ook in diverse kerken gezongen.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuwe kinderen 
In december starten er geen nieuwe kinderen op ons kindcentrum omdat wij deze 
maand daarvoor te druk vinden.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuws van de BSO 
Alle schoenen zijn gevuld, maar wij zijn nog niet klaar! In de eerste week van 
december zullen wij nog even bezig zijn met de sint. Op donderdag komt juf Yasmina 
(yaycakes) om met ons cupcakes te versieren in het sint-thema. We gaan daarna 
verder met het thema winter en natuurlijk kerst! We gaan er iets gezelligs van maken! 
We houden jullie op de hoogte met foto’s van wat de kinderen doen op de BSO. We 
hebben er zin in! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuws van de PSG 
Deze weken zijn we bezig met het nieuwe thema van Puk, FEEST. Heel 
toepasselijk want de feestmaand is begonnen. De kinderen zijn reuze 
enthousiast. Momenteel is het Sint-thema aan de beurt, wat de 
kinderen onwijs interessant en herkenbaar vinden. Onze Puk is hier 
helemaal op voorbereid en draagt ook een pakje van Piet.  

Ook hebben we nieuwe materialen voor dit thema, zoals een 
sensomotorische bak.  
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Hierin zitten houten materialen en kleinere voorwerpen waarmee gevoeld en 
gespeeld kan worden. Fantasierijk spel hoort hier zeker ook bij en het is leuk om te zien 
dat ieder kind hier een eigen invulling aan geeft. 
Eind december hopen we aandacht te geven aan het Kerstfeest. Hier kunnen wij 
mooi bijpassende Bijbelverhalen bij vertellen. We hopen dat de kinderen het mee 
naar huis nemen en hier wat over kunnen vertellen. 

Dit thema werken we ook weer aan een aantal doelen. Hierbij een kleine greep uit 
de doelen die staan onze themaplanning Feest: 
- Het kind oefent met verschillende bewegingen zoals lopen, springen, huppelen of 
dansen; 
- Het kind begrijpt een eenvoudige opdracht; 
- Het kind begrijpt de opdracht om stil te staan als de muziek stopt; 
- Het kind kan, met behulp van verkleedkleren, zichzelf aankleden. 
- Het kind stelt een eenvoudige vraag aan de pedagogisch medewerker; 
- Het kind komt naar volwassen toe als er iets niet lukt en vraagt of we willen helpen.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inspectiebezoek PSG 
Eind oktober ontvingen we de GGD-inspecteur voor het jaarlijks inspectiebezoek, zij 
concludeerde onder andere het volgende:  
De pedagogisch medewerkers zorgen voor de emotionele veiligheid van de 
kinderen, er is een aangename sfeer in de groep. De pedagogisch medewerkers 
reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen en stimuleren de 
ontwikkeling van de kinderen op een gestructureerde manier. 
We zijn blij met het mooie inspectierapport, met een bijzonder compliment voor onze 
pedagogisch medewerkers die iedere dag vol passie met onze jongste kinderen aan 
het werk zijn. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zending – Stichting Pebbles & Ripples 
Heeft u al een kijkje genomen op de website of via het 
Telegram Channel?  
Hierbij nogmaals de link: https://t.me/+Y2lEIJ6aj0Y4ODU0. 
Ook hebben zij een YouTube Channel waar zij hun vlogs posten: 
https://youtube.com/channel/UC5K-C6SOx97h2XSNRLDAJXw. 
  
Tijdens de kerstviering van de onderbouw in de Ontmoetingskerk, woensdagavond 21 
december a.s., zal er een collecte gehouden worden voor deze stichting. 
Wilt u direct een (kerst-)donatie overmaken? Dit kan via de website www.pebbles-
and-ripples.com. Wilt u dan naast uw naam ook de naam van ons kindcentrum 
vermelden, zodat we u en onze kinderen op de hoogte kunnen houden van de 
opbrengst voor dit doel. Bedankt voor uw bijdrage! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Opbrengst Bag 2 school 
We vinden het leuk om u te laten zien dat wij deze boeken 
hebben gekocht van de opbrengst van de actie Bag 2 
school. Heel erg bedankt voor uw hulp! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kerstvieringen ‘Goed Nieuws!’ 
Het thema van de kerstvieringen van dit jaar is ’Goed Nieuws!’. 
De groepen 1-2 t/m 4 vieren het kerstfeest in de Ontmoetingskerk op woensdag 21 
december a.s. Aanvang 19.00 uur, de kerk is open om 18.30 uur. 
De groepen 5 t/m 8 vieren kerst op donderdag 22 december a.s. in de eigen klas van 
17.00 tot 18.30 uur.  
De peuters zijn op 23 december aanstaande allemaal welkom om met de juffen het 
kerstfeest te vieren. Dit betekent dat alle peuters deze ochtend welkom zijn tussen 
8.30 - 12.30 uur.  
Woensdag 7 december a.s. krijgen alle kinderen een uitnodiging voor de kerstviering. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Save the date – Passion4kids in 2024 
Na de slotscène van Passion4kids 2022 is vol enthousiasme Passion4kids 2023 
aangekondigd met een save the date voor woensdag 5 april a.s.  
 
Passion4kids is belangrijk voor PIT en de kindcentra: het is een prachtige manier om 
onze christelijke identiteit uit te dragen en biedt kinderen de mogelijkheid hun 
creatieve talenten verder te ontwikkelen. Passion4kids is ook een groot project dat 
heel veel werk met zich meebrengt. In een tijd waarin we bijna dagelijks moeite 
hebben om de bemensing van de groepen binnen PIT rond te krijgen kun je je 
afvragen of dit wel verantwoord is. Een lastig dilemma dat uitgebreid door de 
betrokken directeuren en het bestuurlijk managementteam van PIT is besproken. Na 
rijp beraad is, gezien de huidige werkdruk, besloten om Passion4kids van 2023 door te 
schuiven naar 2024. Het gaat dus om uitstel en absoluut niet om afstel. Hiermee 
geven we onszelf meer tijd om Passion4kids voor te bereiden. Een moeilijk besluit, 
maar vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is er geen andere keuze. 
 
We hopen op uw begrip en nodigen u hierbij van harte uit om woensdag 27 maart 
2024 alvast in uw agenda te zetten. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat 
het me dan weten. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oproep voor ouder in de KC-raad 
Er is weer een plek vrijgekomen in de KC- raad. Wij zijn op zoek naar een ouder die 
een kind heeft op De Schalm in groep 1 t/m 8.  
Een kleine greep uit de onderwerpen waar in de KC-raad over wordt gesproken: 
taakverdeling binnen het kindcentrum, voedingsbeleid, begin- en eindtijden, spel- en 
ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid, gezondheid, welzijn, buitenschoolse opvang en 
onderwijstijd.  
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We hebben 5 x per jaar een overleg, deze staan gepland op de maandagen van 
19.30 tot ongeveer 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 secretaris 
van de KC-raad via kcr@schalm-alblasserdam.nl. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oproep voor de PIT-raad 
Uiteraard bent u geïnteresseerd in hoe uw kind(-eren) het doet (doen) op onze 
kindcentra. Maar misschien bent u ook geïnteresseerd in wat er zich allemaal achter 
dat alles afspeelt. Hoe gaat het in zo'n organisatie als kindcentrum of zelfs daarachter 
als PIT. Waarom zijn er bepaalde besluiten, activiteiten of regelingen? 
De redenen zijn er vaak vanuit de wet of vanuit wensen van kinderen, ouders of 
medewerkers of vanuit het bestuur. Discussies daarover leiden tot een besluit waar 
iedereen of een deel van de organisatie mee te maken krijgt. Die discussies zijn van 
groot belang, voor het besluit, voor onderling begrip en zeker voor de kwaliteit.  
 
U als ouder kunt daar invloed op hebben. Zo draagt u indirect bij aan het 
welbevinden van uw kind en de kwaliteit van uw kindcentrum.  
Wilt u meedenken en meepraten? Dan is een plaats in de kindcentrumraad of de PIT-
raad iets voor u. Meld u zich vrijblijvend aan bij de directeur van uw kindcentrum.  
U bent van harte welkom, er zijn nog enkele plaatsen vrij in de PIT-raad. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Social Schools 
Een goede communicatie tussen school (kindcentrum) en ouders mogen we 
misschien wel een basisvoorwaarde noemen om er met elkaar voor te zorgen dat de 
kinderen zich optimaal ontwikkelen. In de afgelopen jaren is binnen PIT, dus ook op 

De Schalm, gezocht naar een mogelijkheden om 
de communicatie tussen school en thuis en 
andersom natuurlijk eenvoudiger in te richten. 
Uiteindelijk is de keuze gevallen op Social Schools. 

 
Het online communicatieplatform Social Schools is een beveiligde omgeving waarin 
school en ouders/verzorgers met elkaar kunnen communiceren. In de app vindt u 
achter een inlog informatie over de klas van uw kind, kunt u de digitale kalender 
inzien en ontvangt u nieuwsberichten, oproepjes en bestaat de mogelijkheid om uw 
kind ziek te melden. De app is zowel beschikbaar voor iOS als voor Android.  
  
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming 
hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen 
toegang tot de groep(-en) van hun kind(-eren). 
Ook kunnen ziekmeldingen worden doorgegeven via Social Schools. Zo heeft de 
school bij de start van de dag een goed overzicht wie er aanwezig zullen zijn en blijft 
de school telefonisch goed bereikbaar. Ook tijdelijke afwezigheid (bijvoorbeeld bij 
dokters- en tandartsbezoekjes) kan door de ouders via Social Schools worden 
doorgegeven.  
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Het zal duidelijk zijn dat Social Schools veel mogelijkheden geeft om de 
communicatie tussen school en ouders/verzorgers nog beter te laten verlopen. 
Momenteel zijn we volop in de weer om de benodigde voorbereidingen te treffen.  
Als alles volgens planning verloopt, kunnen we na de kerstvakantie Social School al 
gaan gebruiken.  
Om het gebruik mogelijk te maken, moeten ouders ook enkele handelingen 
verrichten. Zo zal o.a. de app op de telefoon geïnstalleerd moeten worden. Zodra de 
voorbereidingen voltooid zijn, zullen wij u informeren over de stappen die gezet 
moeten worden. Met de ingebruikname van deze app hebben we na de 
kerstvakantie de volgende stap gezet in de verdere ontwikkeling van de onderling 
communicatie. Wij kijken ernaar uit!!!! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ongeoorloofd) Verzuim – Te laat komen 
In een vorige nieuwsbrief is er al aandacht geweest voor de 
procedure “Vrijstelling Schoolbezoek”. Dit hangt nauw 
samen met verzuim, zowel geoorloofd als ongeoorloofd 
verzuim. Geoorloofd betekent niet anders dan dat het niet 
naar school komen van een kind volgens de regels is. En 
ongeoorloofd dan vanzelfsprekend als het niet volgens de 
regels is. Er zijn verschillende vormen van ongeoorloofd schoolverzuim, maar in dit 
item wordt vooral aandacht besteed aan één specifieke vorm: te laat komen.  
 
Een lesdag duurt normaliter van 8.30 uur tot 14.00 uur. De lessen beginnen dus om 8.30 
uur en eindigen om 14.00 uur. Om het begin van de les te kunnen volgen, moeten de 
kinderen dus om 8.30 uur klaar zitten. Dat de lessen om 14.00 uur eindigen, maakt dat 
de kinderen niet om 14.00 uur al buiten kunnen staan. Na de les, dus vanaf 14.00 uur, 
ruimen ze met elkaar op, waarna ze de jas kunnen aantrekken om naar huis te gaan. 
Van de teamleden van het kindcentrum wordt verwacht dat zij het verzuim 
registreren. Zowel geoorloofd als ongeoorloofd verzuim wordt voor elk kind 
bijgehouden. En dat gebeurt niet zomaar. Als het verzuim vooraf gestelde grenzen 
overschrijdt, wordt van het kindcentrum verwacht dat er actie ondernomen wordt. 
Welke acties bedacht zijn in het geval van te laat komen, ziet u hieronder: 
• bij 4 keer te laat – leerkracht waarschuwt ouders en kind. 
• bij 8 keer te laat – leerplichtambtenaar stuurt waarschuwingsbrief aan 
ouders/verzorgers. 
• bij 12 keer te laat – leerplichtambtenaar voert gesprek met ouders/verzorgers 
waarin een officiële waarschuwing wordt gegeven. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gezocht: Olvaritpotjes 
Wij zoeken voor een activiteit voor alle groepen Olvaritpotjes. Spaart u mee?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Spaart u mee? DE-punten voor de Voedselbank 
In december en januari 
verzamelen de Lions samen met 
de voedselbanken in Nederland waardepunten van thee en 
koffie. Op 28 januari 2023 worden de verzamelde punten 
overhandigd aan Douwe Egberts.  
Douwe Egberts zet die punten om in pakken koffie, 
die worden gedoneerd aan de voedselbanken.  

In Alblasserdam staan bij verschillende winkels, in Landvast en in de 
bibliotheek verzamelboxen. Zie hiervoor ook de informatie in Het Kontakt 
en op www.alblasserdamsnieuws.nl. Ook aan de scholen (kindcentra) is 
gevraagd om inzamelpunt te worden. Bij ons staat de houten kist op het bureau van 
de conciërge. Helpt u ons mee? En mag uw kind ook vragen of opa en oma, oom en 
tante, de buurvrouw, …. de waardepunten aan ons wil doneren? 
De punten die in Alblasserdam worden ingezameld, komen rechtstreeks ten goede 
aan onze plaatselijke voedselbank. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Winter3daagse -Voedselbank Alblasserdam 
In het weekend voor Kerst 2022 hoopt de organisatie van de 
Winter3Daagse voor de zesde keer een actie op te zetten voor de 
Voedselbank en Kledingbank van Zwijndrecht, Alblasserdam, 
Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.  
Deze Winter3Daagse vindt plaats van donderdag 15 december 
7.00 uur tot zaterdag 17 december 19.00 uur in de ATOS Studio in 
Zwijndrecht. In deze uren zijn interviews te horen in de vorm van 
telefoongesprekken, opnames en studiogasten. Daarnaast treden 

artiesten op en zijn er demo's te zien. 
Op ons kindcentrum gaat de actie van start op dinsdag 6 december en duurt t/m 13 
december a.s. In ieder lokaal zal een krat staan om voedsel in te zamelen voor de 
Voedselbank. Mogen we op uw medewerking rekenen? Wij danken u voor uw hulp!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 
Bij deze nieuwsbrief vindt u als eerste bijlage de nieuwsbrief van blok 3 van De 
Vreedzame School. De tweede bijlage is meer informatie over de Winter3daagse. 
Beide van harte bij u aanbevolen! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De volgende nieuwsbrief 
De nieuwsbrief van de maand januari wordt in week 2 van het nieuwe jaar verstuurd.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


