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Agenda 
Hoofdluiscontrole in alle groepen in de week na de vakantie  

Informatieochtend nieuwe ouders dinsdag 17 januari 10:30-11:30u 

Voorleesontbijt woensdag 25 januari  

Overleg KC-raad maandag 30 januari  

Inzet marge-uren vrijdag 10 februari Vanaf 12:15u zijn alle kinderen vrij 

Studiedag dinsdag 14 februari Alle kinderen zijn vrij 

 
Voorwoord 
2023 is inmiddels van start gegaan, dat zal niemand zijn ontgaan. En nu ook de 
vakantie voorbij is, wil ik u ook langs deze weg namens het gehele team van 
kindcentrum De Schalm de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar overbrengen.  
 
Ook in dit kalenderjaar kunt u eens per maand een nieuwsbrief tegemoetzien. Nu 
wordt die nog wel per e-mail verspreid, maar zodra we Social Schools gebruiken, krijgt 
u de nieuwsbrief via dat medium. Onze nieuwsbrief zal voornamelijk gebruikt worden 
voor berichten die van belang zijn voor het gehele kindcentrum of grote delen ervan. 
Ook zal er regelmatig onderwijskundige informatie aan de nieuwsbrief worden 
toegevoegd. Daarmee willen we u niet alleen informeren over De Schalm, maar ook 
over de verschillende onderwijskundige ontwikkelingen. 
Dit keer weer een goed gevuld document, dat zeker de moeite van het lezen waard 
is. Ik wens u dan ook veel leesplezier toe. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bijbelverhalen 
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Johannes. 
Johannes vertelt: toen Jezus op aarde kwam, is Gods woord een mens geworden. 
Door wat Jezus deed en vertelde, zagen mensen God zelf aan het werk.  
In de verhalen van deze weken horen we over Johannes de Doper die aankondigt 
dat de Messias komt, we horen over Jezus’ leerlingen en hoe Jezus mensen ontmoet 
die dat hun leven lang niet meer zullen vergeten. Zoals de zieke man bij het bad van 
Betzata of de vrouw die door Jezus niet veroordeeld wordt. Ook horen we hoe Jezus 
vijf broden en twee vissen deelt met vijfduizend mensen. Het thema van deze periode 
is 'Ken je mij?'. Hoe kijkt God naar ons en hoe kijken wij naar Hem? 
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In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit 
was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van 
wat bestaat. - Johannes 1:1-3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lied van de maand 
In de maand januari leren we de kinderen van de onderbouw het lied ‘Ik wens jou’ 
van Trinity.  
De kinderen in de bovenbouw leren ‘Voor uw liefde’. Dit is lied 469 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 januari starten Nora Goedegebuur, Noah de Jong en Elena van Tilborg in één van 
onze peutergroepen. Lizz den Hartog en Thies Verhelst starten in één van de 
kleutergroepen. Wij wensen alle kinderen een goede tijd toe op De Schalm. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuws van de BSO 
De kerstvakantie zit er weer op. Dat betekent een nieuw jaar vol nieuwe activiteiten! 
Zo krijgen wij vanaf maandag 16 januari a.s. vier keer een muziekles vanuit het ABC-
Team. Daarnaast hebben wij de activiteiten van DoenKids klaarstaan. Wij hebben er 
zin in, we hopen de kinderen ook! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuws van de PSG 
Het thema FEEST ligt alweer achter ons. Net zoals de vakantie en alle feestdagen. Wat 
hebben we met elkaar een fijne en gezellige tijd gehad. We hebben een heleboel 
mooie dingen gemaakt, van kerstballen tot kerstklokken en ook het lokaal was 
gezellig met lampen en lichtjes. In de kring en aan tafel hebben we de kerstverhalen 
gelezen. Leuk om te zien dat dit een herkenbaar deel is voor de kinderen. Sommige 
boekjes hebben we bij de bibliotheek gehaald. Sommige kinderen wisten zelfs al de 
naam van de engel die verscheen bij Maria… Gabriël. Superknap. 
Herhaling is hier zo belangrijk, we merken dat de kinderen hierdoor goed kunnen 
navertellen.  Herhaling geeft een stuk herkenning en daardoor zelfvertrouwen bij het 
kind. 
Het nieuwe thema heet ‘Ik ben een kunstenaar’. Deze periode komen de creatieve 
kanten bij de kinderen naar boven en we zijn heel benieuwd wat voor moois we 
allemaal gaan zien. U zult het zien aan de foto’s. 
Voor het thema hebben we al ontzettend leuke dingen mogen bestellen en we gaan 
er weer een mooie tijd van maken. Er komen allemaal kleine kunstenaars aan! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zending – Stichting Pebbles & Ripples 
Naast hun website is de stichting te volgen op Telegram Channel 
door middel van de volgende link: https://t.me/+Y2lEIJ6aj0Y4ODU0. 
Ook hebben zij een YouTube Channel waar zij hun vlogs posten: 
https://youtube.com/channel/UC5K-C6SOx97h2XSNRLDAJXw. 
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De collecte tijdens de kerstviering van de onderbouw heeft het bedrag van €239,75 
opgeleverd. Het zendingsgeld van de afgelopen maanden was €93,50. Samen komt 
dit op €333,25. Een mooi bedrag! Wij zorgen er uiteraard voor dat het geld op de 
juiste plek terecht komt. Alle gevers heel hartelijk bedankt! 
Direct een geldbedrag overmaken 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! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vooraankondiging – Theater van de Verwondering 
Op woensdag 15 maart a.s. organiseert PIT kinderopvang & onderwijs weer een 
Theater van de Verwondering voor alle ouders van de kinderen van onze kindcentra. 
Het onderwerp is deze keer ‘Gezonde leefstijl’. In januari ontvangt u meer informatie 
en laten we u weten hoe u zich kunt aanmelden. Noteert u het alvast in uw agenda? 
U bent van harte welkom! 
 

- Theater van de Verwondering ‘Gezonde leefstijl’ op woensdag 15 maart 2023 
- Locatie: De Ark, Olijfgaarde 12, Hendrik-Ido-Ambacht 
- Inloop vanaf 19:00 uur, programma van 19:30 – 21:15 uur 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nationale Voorleesdagen 
De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van 25 januari t/m 4 februari 2023.  
Op 25 januari a.s. is de aftrap met Het Nationale Voorleesontbijt. In deze week staat 
het belang van voorlezen in de groep en thuis centraal. Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen zal er een voorleesactiviteit voor de kinderen en ouders van groep 1-2 
door onze consulent van de bibliotheek georganiseerd worden. In deze week zullen 
leerkrachten beroep op u doen en vragen of er ouders en/of grootouders willen 
komen voorlezen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sluiten Ouderportaal ParnasSys 
Vanaf maandag 23 januari a.s. zal bij het ouderportaal het onderdeel ‘toetsen’ voor 
u zijn gesloten omdat de toetsresultaten na het afnemen van de CITO-toetsen 
ingevoerd worden. Vanaf 24 februari a.s., na het meegeven van de rapporten, zijn de 
resultaten weer zichtbaar in het ouderportaal. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hoofdluiscontrole in alle groepen 
In deze week na de vakantie vindt er in iedere groep een hoofdluiscontrole plaats. 
We hopen dat iedere groep hoofdluisvrij zal zijn. Het blijft namelijk een heel vervelend 
fenomeen. Mocht er toch bij uw kind of bij uw kind in de groep hoofdluis en/ of neten 
worden geconstateerd, dan wordt u hierover per e-mail geïnformeerd.  
Heeft u bij uw kind(-eren) zelf hoofdluis geconstateerd, dan horen wij dat graag van 
u. Wij bedanken alvast de controlemoeders voor hun inzet.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Geen zwemles 
Tot vorig leerjaar was er in de roosters van de groepen 3 en 4 tijd ingeruimd voor 
zwemles. Door de sluiting van het zwembad Blokweer was het niet meer mogelijk daar 
de zwemlessen te volgen. Als alternatief bood de gemeente de mogelijkheid de 
lessen in Papendrecht te gaan zwemmen. In een gezamenlijk overleg hebben de 
directeuren van de Alblasserdamse scholen/ kindcentra het alternatief besproken. 
Bijna unaniem werd besloten geen gebruik te maken van dit aanbod. Slechts één 
school volgt op dit moment de lessen in Papendrecht. Het belangrijkste argument om 
niet naar Papendrecht te gaan voor de lessen, was het verlies van onderwijstijd 
waarmee de reis naar het andere zwembad gepaard zou gaan.  
De gemeente heeft aangegeven de reparatie van het zwembad ter hand te willen 
nemen, zodat ook het zwemmen in schoolverband kan worden hervat. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Social Schools  
In de vorige nieuwsbrief is al melding gemaakt van 
de ingebruikname van Social Schools als 
communicatiemiddel tussen school en ouders en v.v. De voorbereidingen zijn 
inmiddels in volle gang en als alles volgens plan verloopt, ontvangt u nog voor de 
volgende nieuwsbrief verschijnt een e-mail waarin verdere informatie wordt gegeven. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informatieochtend voor ouders van nieuwe kinderen 
Heeft u interesse in onze kinderopvang en/ of in ons onderwijs? We nodigen u van 
harte uit om onze informatieochtend te bezoeken op dinsdag 17 januari a.s..  
Tijdens onze informatieochtenden vertellen wij u graag meer over ons kindcentrum en 
laten wij u ons kindcentrum 'in bedrijf' zien. We starten om 10.30 uur en uiterlijk 11.30 
uur is het afgelopen. U kunt zich voor de informatieochtend aanmelden door een e-
mail te sturen naar onze administratie: janneke.mesken@pit-ko.nl. 
De volgende informatieochtenden zullen plaatsvinden op donderdag 13 april en 
dinsdag 13 juni 2023. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De volgende nieuwsbrief 
De nieuwsbrief van de maand februari wordt in week 5 van het nieuwe jaar verstuurd.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 


