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

Adviesgesprekken groep 8 week 7 13 t/m 16 februari 

Studiedag dinsdag 14 februari Alle kinderen zijn vrij 

Tienminutengesprekken  
groep 1-2 t/m 7 

week 8 20 t/m 23 februari 

Voortgangsmap mee vrijdag 24 februari  

Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 

 
Voorwoord 
De nieuwsbrief van februari is weer goed gevuld en heeft een aantal bijlagen; graag 
uw aandacht hiervoor. Veel leesplezier gewenst!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bijbelverhalen 
Deze maand horen we verhalen uit het Bijbelboek Johannes, waarin Jezus een zieke 
geneest. In de verhalen vraagt Hij om vertrouwen en een actieve houding: sta op en 
kom in beweging! Aan de hand van de verhalen ontdekken de kinderen dat je zelf 
iets kunt doen om dingen te laten veranderen. We horen ook het verhaal over 
duizenden mensen die naar Jezus komen om naar Hem te luisteren, maar er is niet 
genoeg te eten voor al die mensen. Wie lost het op? 
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. – Johannes 14:1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lied van de maand 
In de maand februari leren we de kinderen van de onderbouw het lied ‘Het 
allerleukste liedje’ van Make some noise kids.  
De kinderen in de bovenbouw leren ‘Hier in Uw Heiligdom’. Dit is lied 285 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 februari starten er geen nieuwe kinderen bij ons op De Schalm. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nieuws van de BSO 
We werken nog aan het thema Winter. Er staan allerlei leuke winteractiviteiten op het 
programma. We gaan creatieve, maar ook actieve activiteiten doen. De 
muzieklessen zijn in volle gang, het is super gezellig! Let u op het aanmelden voor de 
vakantie BSO? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inspectiebezoek BSO De Schalm 
Onlangs kregen we bij de BSO bezoek van de GGD inspecteur. Kindcentrum De 
Schalm streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Wij zijn dan ook blij dat de 
toezichthouder heeft kunnen concluderen dat De Schalm voldoet aan alle 
voorwaarden die gesteld worden in de wet- en regelgeving: ‘Tijdens het 
inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De pedagogisch medewerkers 
zorgen voor een prettige, ontspannen sfeer en hebben voldoende interactie met de 
kinderen in de groep. Het activiteitenaanbod draagt op een positieve manier bij aan 
de ontwikkeling van de kinderen’.  
U kunt het volledige inspectierapport inzien op onze website. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuws van de PSG 
Wat zitten we midden in een leuk thema: Ik ben een kunstenaar. Dit is echt het 
creatieve thema van Puk en we hebben al zoveel leuke activiteiten kunnen doen.  
We hebben veel nieuwe materialen mogen aanschaffen hiervoor, zoals een 
schildersezel, nieuwe sensomotorische bakken met daarin materialen die op soort 
gesorteerd kunnen worden, een vertelkast en nog veel meer. 
We hebben met een groep personeel de hoeken aangepast aan het thema. Een 
flinke klus, maar wat ziet het er leuk uit! De kinderen reageren enthousiast op de 
verschillende hoeken en hebben weer wat nieuws om te ontdekken. Ook heeft Puk 
een mooi gehaakt verfschort gekregen met een penseel en palet, erg leuk! 
 
Aan deze doelen wordt de komende zes weken gewerkt: 
-De kinderen kennen de functies van een voorwerp, zoals een kwast of stift; 
-De kinderen wijzen enkele delen van het gezicht aan; 
-De kinderen kennen begrippen zoals hard en zacht; 
-De kinderen maken vormen van klei/ brooddeeg; 
-De kinderen kunnen een eenvoudige opdracht uitvoeren; 
-De kinderen kunnen de basisvormen herkennen: driehoek, vierkant, rechthoek; 
-De kinderen kleuren de vlakken in en bewegen de armen vanuit de schouder. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zending – Stichting Pebbles & Ripples 
Wilt u direct een geldbedrag overmaken? Dat 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. Namens de 
medewerkers van Stichting Pebbles & Ripples hartelijk dank voor uw (kerst-)bijdrage! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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School-kerkweek  
Al een aantal jaren bent u van ons gewend dat er een school-kerkweek is. Ook dit 
jaar is er een school-kerkweek en wel van D.V. 6 februari t/m de afsluiting in de kerken 
op zondag 19 februari a.s. Tijdens deze twee weken wordt speciaal aandacht 
besteed aan de relatie tussen kerk en school.   
Het thema wordt zoals elk jaar voorbereid door de predikanten van de meewerkende 
kerken en door leerkrachten van Het Kompas, De Twijn en De Schalm. Het thema van 
dit jaar is: Gods zorg voor jou; jouw zorg voor de wereld!  
We kiezen ervoor om dan niet de verhalen uit Kind op maandag te vertellen, maar 
een aantal verhalen rondom het thema. Het themalied is dit jaar: Heer, onze Heer 
(Psalm 8, Marcel en Lydia Zimmer). 
Ds. R. van Mourik van de Grote Kerk (PKN) brengt een bezoek aan de groepen 1-2 
t/m 5. Groep 6 t/m 8 hopen een bezoek te brengen aan de Ichtuskerk.  
 
Ook de peuters doen mee aan de school-kerkweek. In de peutergroepen wordt 
dieper ingegaan op 2 verhalen, te weten ‘De schepping’ en ‘De nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde’. Dit jaar komt er geen dominee de peutergroepen bezoeken, maar 
wordt er een filmpje bekeken met de kinderen, over het boek ‘Dominee Beer en Siep 
gaan naar de kerk’. 
 
De school-kerkweek wordt weer afgesloten in de kerken. In de dienst op zondag 19 
februari a.s. gaat het over Openbaringen 21 en 22: de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde. Voor de aanvangstijden verwijzen wij u naar de poster die opgehangen zal 
worden bij de ingangen van ons gebouw.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informatieochtend nieuwe kinderen 
Bent u op zoek naar een plek voor uw peuter of kleuter? Dan bent u van harte 
welkom op onze informatieochtend op donderdag 13 april a.s. We laten u graag zien 
hoe we werken en nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden.  
Brengt u vooral ook onze informatieochtend onder de aandacht bij ouders die zich 
aan het oriënteren zijn voor het basisonderwijs en/of de kinderopvang. 
Deze bijeenkomst vindt plaats onder lestijd. We vinden het belangrijk dat u het 
kindcentrum in bedrijf ziet en sfeer kunt proeven. Aanmelden kan door te e-mailen 
naar onze administratie: janneke.mesken@pit-ko.nl.  
We zien u graag 13 april, de koffie staat voor u klaar! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Invoering Social Schools 
Nog even en dan is het zover: De Schalm gaat 
Social Schools gebruiken voor de communicatie 
tussen het kindcentrum en ouders v.v. De bedoeling is dat alle ouders van ons 
kindcentrum op maandag 6 februari a.s. een e-mail krijgen met een uitnodiging om 
een account aan te maken. In de e-mail vindt u een link, waarop u moet klikken. 
Vervolgens wordt u stapsgewijs geïntroduceerd in Social Schools. 
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We gaan ervan uit dat alle ouders vrij snel hun account geactiveerd kunnen hebben. 
Dat is ook belangrijk, omdat de oudergesprekken (die plaatsvinden in de week van 
20 februari) in Social Schools gepland worden.  
Vanuit de uitnodiging kunt u stapsgewijs de activering doorlopen. Mocht u zich er nu 
al willen verdiepen, dan kan dat enigszins. U kunt beginnen met het downloaden en 
installeren van de Social Schools-app. Als u echt ongeduldig bent, kunt u via deze link 
terecht bij de veel door ouders aan Social Schools gestelde vragen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cito-toetsen 
Waarschijnlijk heeft u van uw kind gehoord dat er vorige week en deze week een 
aantal toetsen is afgenomen. Methodetoetsen worden per blok, ongeveer eens in de 
zes weken afgenomen. Hiermee wordt gekeken of de stof van het afgelopen blok 
beheerst wordt. Citotoetsen nemen we twee keer per jaar af. Deze toetsen meten de 
kennis en inzicht van een kind over de langere termijn. In de toets zitten bewust meer 
eenvoudige en juist zeer moeilijke vragen om zo inzicht te krijgen in de ontwikkeling 
van een kind. 
De kinderen leren dat het heel gewoon is dat ze een vraag kunnen tegenkomen 
waarvan lang niet iedereen het antwoord weet. De Citotoets geeft een beeld of het 
kind voldoende groei doormaakt binnen de eigen leeftijdsgroep en binnen zijn eigen 
leerlijn. In bijna alle gevallen zijn we niet verbaasd over de uitkomst van de toets, 
maar is het een bevestiging van wat de leerkracht ziet in de groep. Als er wel 
onverwachte resultaten behaald worden, wordt altijd geanalyseerd waardoor dit kan 
komen. Wij zijn ons bewust van de toetscultuur die Nederland kent. Wij proberen 
alleen toetsen af te nemen die nodig zijn om de kinderen te volgen en om zo voor 
ons, maar ook voor u als ouder en voor het kind, inzichtelijk de krijgen welke 
cognitieve mogelijkheden er zijn.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vakantierooster 2023 – 2024 
Met enige regelmaat krijgen we vragen over de vakantieplanning in het komende 
leerjaar. Daarom hieronder de vakanties, zoals die vastgesteld zijn door de PIT-raad. 
 
eerste lesdag maandag 21 augustus ‘23 
herfstvakantie maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober ‘23 
kerstvakantie maandag 25 december ’23 t/m vrijdag 5 januari ‘24 
voorjaarsvakantie maandag 19 t/m vrijdag 23 februari ‘24 
Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 29 maart en maandag 1 april ‘24 
meivakantie en 
Hemelvaart 

maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei ‘24 

Pinksteren maandag 20 mei ‘24 
zomervakantie maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus ‘24 
eerste lesdag maandag 26 augustus ‘24 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tienminuten- en adviesgesprekken 
In de week van 13 februari a.s. vinden de adviesgesprekken voor groep 8 plaats. 
In de week van 20 februari a.s. willen de leerkrachten van de groepen 1-2 t/m 7 met u 
in gesprek om de ontwikkeling van uw kind(-eren) te bespreken. 
Over de inschrijving voor deze gesprekken kunt u verder lezen bij het item over Social 
Schools. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DE-punten voor de Voedselbank 
Inmiddels zijn de gespaarde DE punten van De Schalm geteld, de opbrengst was 
7285 punten. Heel mooi, iedereen bedankt! 
Het totaal aantal punten van De Schalm, De Twijn, Het Palet, Het Kompas en Het 
Nokkenwiel/ Maasplein was 25.787. Uit andere kistjes zijn nog een dikke 150.00 punten 
geteld en de Lions haalden uit hun verzameldozen 153.640 punten.  
Dat maakt samen bijna 333.000 punten. De Voedselbank verwacht hiervoor zo’n 600 
à 650 pakken koffie van Douwe Egberts te krijgen. Heel erg mooi! 
Het definitieve resultaat komt binnenkort op Facebook en de website van 
Alblasserdams nieuws te staan. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informatie van het abc-team 
Ha kinderen! 
Weten jullie dat er regelmatig heel veel leuke dingen worden georganiseerd in 
Alblasserdam?! Wij van het abc-team, samen met andere verenigingen, vinden het 
altijd leuk om verschillende dingen voor jullie te organiseren; speurtochten door de 
natuur, sporten in de gymzaal, muziek maken, creatief bezig zijn of lezen in de 
bibliotheek enz. We zijn alleen niet altijd op tijd om deze activiteiten door te geven 
voor in deze nieuwsbrieven. Dus we willen jullie graag de tip geven om de website 
en/ of de facebookpagina van het abc-team in de gaten te houden!  
We hopen jullie snel weer te zien bij één van onze activiteiten! 
www.abcalblasserdam.nl 
Groetjes van Amber, Laurens, Yarah, Wesley en Jolanda 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Brievenbusactie abc-team 
Lieve kinderen, 
Hebben jullie al een mooie brievenbus zien staan bij de ingang van het gebouw?!  
In deze brievenbus mag jij een kaartje, een brief of een tekening doen voor iemand 
die je heel aardig of lief vindt en die in Alblasserdam woont. De post mag in een 
envelop, met daarop de naam + straatnaam en huisnummer van degene voor wie 
het is. Je kunt natuurlijk je ouders even om hulp vragen met het adres! De brievenbus 
staat er nog tot vrijdag 3 februari aanstaande. 

Daarna wordt alle post gesorteerd en in de week van 13 tot 17 februari wordt alle 
post bezorgd! Ook op andere scholen staat zo’n brievenbus, dus hopelijk kunnen we 
met z’n allen héél veel vrolijke en lieve post gaan verspreiden in Alblasserdam!!  
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Lijkt het je leuk om te helpen met alle post sorteren of bezorgen? Hou dan de website 
van het abc-team in de gaten, want je kunt je binnenkort inschrijven om hier bij te 
helpen!!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 
Bij deze nieuwsbrief vindt u als eerste bijlage de nieuwsbrief van blok 4 van De 
Vreedzame School. De tweede bijlage is een oproep voor vrijwilligers voor de 
Voorleesexpress. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De volgende nieuwsbrief 
De nieuwsbrief van de maand maart wordt in week 9 verstuurd.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


