Augustus 2020

CBS Betrouwen
Mjûmsterwei 12
9243 SJ Bakkeveen
0516-541463

Telefoonkaart
Dinsdag 18 augustus krijgen de oudste
kinderen een telefoonkaart mee. Wanneer er dingen op staan die niet kloppen
of anders moeten, horen wij het graag
voor woensdag 26 augustus per mail:
directeur@betrouwen.nl. Wij passen dit
aan en dan krijgt u hierna een definitieve
versie. In verband met de AVG mogen wij
de telefoonkaart niet digitaal sturen.
Informatieavond
De informatieavond komt dit jaar te vervallen. Zoals u gewend bent, krijgt u wel
weer een boekje met alle informatie.
Bijbelrooster

Week 36: 31 augustus t/m 4 septem-

ber 2020
De vroedvrouwen,
Het biezen mandje,
Mozes naar Midjan,

Exodus 1
Exodus 2:1-10
Exodus 2:11-25

Week 37: 7 t/m 11 september 2020
Mozes geroepen,
Exodus 3:1-12
Mozes wil niet,
Exodus 4:1-17
Naar de farao,
Exodus 5:1-9
Week 38: 14 t/m 18 september 2020
Farao luistert niet,
Exodus 7:1-13
Tien plagen,
Exodus 7-10
De uittocht,
Exodus 12:29-42
Week 39: 21 t/m 25 september 2020
Door de zee,
Exodus 14
Brood uit de hemel,
Exodus 16
Water uit de rots,
Exodus 17:1-7
Week 40: 28 september t/m 2 oktober
2020
Bezoek van Jetro,
Exodus 18
De berg Sinai,
Exodus 19
De tien geboden,
Exodus 20
Week 41: 5 t/m 9 oktober 2020
Mozes gaat de berg op, Exodus 24:12-18
en 31:18
Het gouden kalf,
Exodus 32:1-6
Mozes komt terug,
Exodus 32:15-20
De toren van Babel, Genesis 11

Een nieuw schooljaar!
In de vakantie zijn de vloeren in de lokalen schoongemaakt en vanmorgen, voor de start van
school, de ramen. Een fris begin. U heeft kunnen lezen in de schoolkalendergids dat het
team grotendeels hetzelfde is gebleven. Alleen meester Geert is naar een andere school
gegaan. Hij werkt de eerste maanden op de Librije in Gorredijk. Geert staat bij de Vereniging Christelijke Scholen Opsterland op de loonlijst, dus kan ook als invaller voor onze
school worden gevraagd. Juf Martzen is nu drie dagen op school, ze staat nog niet alleen
voor de groep.
Met rekenen zijn wij gestart met een nieuwe methode De Wereld in Getallen. Wij gebruiken
de digitale versie. Voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8 zijn er nu Chromebooks.
Over de maatregelen tegen het coronavirus ontvangt u updates. De maatregelen kunnen
per week veranderen, vandaar dat wij hierover apart van de nieuwsbrief communiceren.
Naast de nieuwsbrief proberen wij de komende tijd gebruik te maken van Parro, u heeft hier
vorige week informatie over ontvangen. Het is een pilot, wij zouden het fijn vinden wanneer
wij zo nu en dan van u horen of het naar tevredenheid werkt.
Er is de komende tijd geen klaarover! De Oanrin heeft wisselende start– en eindtijden en
deze sluiten niet aan op onze tijden.

Activiteiten
U krijgt volgende week een geel opgaveformulier voor activiteiten. Aan het begin van dit
schooljaar weten wij niet precies welke activiteiten allemaal mogen doorgaan. Het is wel fijn
om te weten dat de oudercommissie en het team, bij het wel doorgaan van de activiteiten,
een beroep op u kan doen. Vandaar uw opgave ,voor de activiteiten waarbij u wilt helpen,
graag inleveren voor woensdag 2 september. Vele handen maken licht werk.
Een activiteit die verkeerd op de schoolkalender staat genoemd is het Sinterklaasfeest.
Sinterklaas komt op donderdag 3 december op de scholen en niet op 4 december.

Omkeergesprekken
Volgende week dinsdag 25 augustus houden we de omkeergesprekken in de groepen 3, 5
en 7, onder het motto ‘Leer ons uw kind kennen.’ U komt samen met uw kind of alleen óns
vertellen wie wij volgens u in de klas krijgen en wat u van ons verwacht en wat uw kind
graag wil leren. Alles wat van belang is voor ons om te weten mag langskomen. De gesprekken vinden plaats in de groepslokalen. Bij het binnenkomen ontsmet u uw handen en
houdt ten allen tijde anderhalve meter afstand van anderen.
Hieronder vindt u het rooster voor de omkeergesprekken op dinsdag 25 augustus:
17.00 uur
17.15 uur
17.30 uur
17.45 uur
18.00 uur
18.15 uur
18.30 uur
18.45 uur
19.00 uur
19.15 uur

Groep 3
Loïsa
Vera
Lea
Elena
Rixt

Groep 5
Jovani
Noud
Jasper
Stijn
Tygo
Bram

Groep 7
Thieme
Elise
Hidde
Anne
Lisa
Jestin
Silas
Leon
Idris

