Nieuwsbrief november 2020

Beste ouders en verzorgers,
komende zondag is het alweer 1e advent. In de komende weken mogen we uitzien naar de komst
van Jezus Christus op aarde. Dit is altijd een moment van terug zien; Jezus die naar deze wereld
kwam om voor onze zonden te sterven. Tegelijkertijd is het ook een tijd van vooruitzien. We mogen
weten dat Jezus ook terug zal komen. Ook al zal deze periode anders zijn dan andere jaren, hopelijk
mag dat centraal blijven staan.
Naast het Kerstfeest hopen we deze maand ook het Sinterklaasfeest te vieren. In deze nieuwsbrief
vindt u meer informatie over hoe we dit willen gaan doen. Ook stellen 2 nieuwe leerkrachten zich
voor en vindt u een terugblik op afgelopen maand.
Alle genoemde data in de nieuwsbrief zijn D.V.
Nieuws vanuit het team
Op 5 november is er bij juf Jojanne Schuring een zoon met de naam
Daan geboren. Daan is het broertje van Mats en Juda. We willen de juf
en haar man van harte feliciteren met de geboorte van Daan. We
wensen haar nog een goed verlof verder toe.
Juf Marjolein van Ginkel heeft vorige week haar laatste werkdag gehad
voor haar verlof. we danken de juf voor haar inzet in groep 3. Hopelijk kan ze genieten van een
periode van rust en uitzien naar de geboorte van haar eerste kind.
Deze week start juf Heidi Scholing bij ons op school. Zij zal juf Ellen vervangen, totdat zij weer voor de
groep kan bij ons op school. Verderop in de nieuwsbrief stelt de juf zich voor. We wensen haar een
goede periode toe bij ons op school.

Nieuwe collega’s
Juf Heidi Scholing
In deze nieuwsbrief wil mij even voorstellen. Mijn naam is (juf) Heidi Scholing en ik
woon samen met mijn man en pleegzoon al vele jaren met plezier in Barneveld.
Vanaf eind november hoop ik juf Marjolein in groep 3 te vervangen, omdat zij een
kindje verwacht, en juf Ellen nog niet voor de groep kan werken. Ik kijk er naar uit
om met een vaste groep kinderen aan de slag te gaan. Afgelopen vier jaar heb ik
ingevallen op veel scholen in de regio. De tijd daarvoor heb ik me fulltime ingezet

voor onze pleegkinderen, waarvan er nog één bij ons woont. Ook heb ik vele jaren full- en part-time
gewerkt op verschillende scholen voor díe tijd ;-)
Helaas lukt het door Corona niet, om u, als ouders, snel te leren kennen. Hopelijk komen er
binnenkort meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
vr.groeten, juf Heidi
Juf Patricia Lots
Mijn naam is Patricia Lots. Ik ben op woensdag tot en met vrijdag de
leerkracht van groep 8b op de Patrimoniumschool. Al van jongs af aan
ben ik gefascineerd door het onderwijs. Daarom ging ik na het VWO
Onderwijskunde studeren aan de Universiteit Twente. Op latere leeftijd
heb ik mijn onderwijsbevoegdheid gehaald. Zo kan ik mijn steentje
bijdragen aan het enorme lerarentekort. De bijbel is voor mij een
belangrijke inspiratiebron. Ieder kind is uniek door God geschapen en ik
hoop samen met het kind te ontdekken hoe het zijn talenten verder kan
ontwikkelen en inzetten in onze maatschappij. In mijn vrije tijd ben ik te
vinden in de balletstudio, achter de piano, in de bieb of in de natuur. Heeft u vragen, neemt u dan
gerust contact op. Tot ziens!
Dankdag
Woensdag 4 november zijn we in de klassen bezig geweest met het thema: ‘Dankt God in alles!’. De
kinderen hebben het verhaal van Paulus gehoord op weg naar Rome. Hij kwam met zijn
medegevangen in een zware storm en werd gebeten door een slang, toch kon hij in dit alles God
danken. Het was erg fijn dat dominee Karels in verschillende groepen is langs geweest om dankdag
mee te vieren.
Schoolontbijt
Op 6 november hebben we met de leerlingen ontbeten op school. Naast dat
het erg gezellig was, was het ook leerzaam. We hebben ervaren wat hoe
belangrijk een goed en gezond ontbijt is.
Talentmiddagen
De afgelopen periode zijn de leerlingen aan de slag geweest met verschillende
workshops. In de onderbouw zijn de leerlingen bezig geweest met dans,
koken, toneel, techniek, schilderen en nog meer. Op de bovenbouw konden de
leerlingen aan de slag met lego, gezelschapsspellen, figuurzagen, fotografie en
programmeren. We hebben veel enthousiaste leerlingen gezien!

Nieuwe rekenmethode
In de groepen 3 t/m 7 werken we sinds dit jaar met de nieuwe rekenmethode Pluspunt. Een nieuwe
methode is altijd even wennen, maar we zien ook dat het een goede impuls geeft aan ons
rekenonderwijs. Bij de implementatie worden we geholpen door Martie de Pater, mede-auteur van
de methode. In de maand november zal zij alle groepen bezoeken en de leerkrachten van feedback
voorzien.

Sinterklaasviering
Op vrijdag 4 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. Aangezien ook hij,
vanwege corona, thuis aan het werk is, wordt er op het hoofdgebouw hard gewerkt om een
thuiswerkplek voor de Sint in te richten, zodat hij toch op school kan langskomen. Het zal helaas niet
mogelijk zijn dat ouders aanwezig zijn bij het feest. Op de bovenbouw wordt Sinterklaas geholpen
door het maken van surprises en gedichten door de leerlingen.
Kerst
Ook Kerst zal dit jaar anders zijn dan anders. Door de maatregelen hebben we besloten de
kerstviering in de klassen te houden op vrijdag 18 december. Ondanks dat we het niet in de kerk
kunnen vieren, hopen we op een goede manier de geboorte van Jezus Christus te gedenken.
Update IKC
Belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking in een integraal Kind Centrum
zijn duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. De
Patrimoniumschool, school JUUL en kinderopvang Luna maken die als kernpartners in een eigen
samenwerkingsovereenkomst. De kernpartners werken daarnaast samen met de gemeente en bij de
bouw met een architect, aannemer, installatiebedrijf, etc. Welke verantwoordelijkheid hebben de
kernpartners naar elkaar toe? Welke afspraken worden er gemaakt over het gebruik van de ruimten
in het IKC? Heeft elke kernpartner een even grote stem? Wie coördineert de bouwwerkzaamheden?
Wie is financieel verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van het IKC Franse Gat? Op
belangrijke punten is nog geen overeenstemming of duidelijkheid. Met als gevolg dat het project
vertraging oploopt en dat de behandeling van het project in de gemeenteraad is uitgesteld. Streven is
nu om het project in januari in de gemeenteraad aan de orde te hebben en daarna verder te gaan
met de uitvoering hiervan.
Tekst van de maand
Wij leren op de Patrimoniumschool elke maand een tekst uit de Bijbel. Voor de maand
oktober zal dit de volgende tekst zijn:
‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’
(Lukas 2:14)
Verhuisd, nieuw telefoonnummer, nieuw mailadres of uw inlogcode vergeten?
Als u een wijziging wilt doorgeven van uw contactgegevens of u wilt een nieuwe inlogcode voor het
ouderportaal dan kunt u een mail sturen naar c.donkelaar@patrimoniumschool.nl. Zij verwerkt dit in
ons systeem.
Gebedskring
Elke eerste woensdag van de maand komt de gebedskring bij
elkaar om te bidden voor de Patrimoniumschool. Wij zijn hier erg
dankbaar voor. U bent van harte welkom om dit mee te maken.
Vanwege de coronamaatregelen vindt de kring thuis bij één van
de deelnemers plaats. Wilt u meer informatie? De contactpersoon

van deze gebedskring is Sharon van Leeuwen: sharonpach@hotmail.com
Aanmelden nieuwe leerlingen
Mocht u zoon/dochter binnenkort 3 jaar worden en u wilt hem of haar ook aanmelden op onze
school, wilt u dan het inschrijfformulier zo snel mogelijk inleveren? Voor de indeling van de groepen
is het fijn om dit op tijd te weten!
Agenda november 2020
Datum
4 december
15 december
18 december
21 december - 1 januari

Vakantierooster 2020-2021
Vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Junivakantie
Zomervakantie

Extra vrij voor groep 1-4
26 april - 30 april

Met vriendelijke groet,
Reinier Vink

Activiteit
Sinterklaasviering
Nieuwsbrief
Kerstviering in de klas
Kerstvakantie

Datum
21 december - 1 januari
22 februari - 26 februari
2 april - 5 april
27 april
3 mei - 7 mei
13 mei - 14 mei
24 mei
7 juni - 11 juni
16 juli - 27 augustus

