Mei 2021

CBS Betrouwen
Mjûmsterwei 12
9243 SJ Bakkeveen
0516-541463

Pinksteren en Zomervakantie
Maandag 24 mei is de school gesloten
i.v.m. tweede Pinksterdag. Op vrijdag 9
juli begint de zomervakantie, deze duurt
tot en met 22 augustus. De laatste
schooldag is dus op donderdag 8 juli.

Weer iets meer mogelijk!
Stichting VCSO/ draagvlakgesprekken
Vrijdag 21 mei is de officiële start van stichting VCSO. Wij zijn vanaf dat moment geen éénpitter meer
met een eigen bestuur, maar vallen bestuurlijk onder de stichting. U krijgt een aparte nieuwsbrief met
informatie over de fusie.
Donderdag 20 mei start het draagvlakonderzoek over het onderwijs in Bakkeveen. De gesprekken
over de diverse mogelijkheden van samengaan van de beide basisscholen en de voor- en nadelen
worden gevoerd door Aldert Hoksbergen van Bureau Meesterschap. Er wordt donderdag begonnen
met gesprekken met leerlingen, het team, de directeur en de mr. Wij houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Update
Stap voor stap komen er versoepelingen en is er weer iets meer mogelijk. Voor onze school veranderen de hygiëne– en andere coronamaatregelen niet, maar gelukkig is er wel wat meer mogelijk voor
de kinderen. Dit is wat wij als school zeer belangrijk vinden, ‘Er is meer tussen lezen en schrijven en
dat maakt ons bijzonder’. Binnen het team zijn enkele leerkrachten al gevaccineerd en andere leerkrachten hebben een eerste afspraak gemaakt.

Bijbelrooster
Week 21: 25 t/m 28 mei 2021
Petrus en Johannes worden gearresteerd,
Handelingen 4:1-22
Het leven van de gemeente, Handelingen
4:32-37
De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-26
Week 22: 31 mei t/m 4 juni 2021
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9
Week 23: 7 t/m 11 juni 2021
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen 12:1-19

Week 24: 14 t/m 18 juni 2021
Barnabas en Saulus gaan op reis, Handelingen 13:1-12
Paulus vertelt over God, Handelingen 13:1349
Paulus en de waarzegster, Handelingen 16:11
-18
Week 25: 21 t/m 25 juni 2021
Paulus en Silas worden gevangen genomen,
Handelingen 16:19-24
Liederen in de nacht, Handelingen 16:25-40
De zonen van Skevas, Handelingen 19:13-20
Week 26: 28 juni t/m 2 juli 2021
Demetrius de zilversmid, Handelingen 19:2140
Lezingen uit Handelingen 20-26

Personele zaken
Juf Marit is vanaf 12 april weer volledig aan het werk. Wij zijn blij dat Marit weer hersteld is van een
pittige operatie. Patrick Hilhorst is op 12 april begonnen op de Librije in Gorredijk in groep 7. Mooi dat
er binnen het VCSO een andere plek voor Patrick is. Richard de Vries heeft per 1 augustus een nieuwe baan als onderwijsassistent voor vijf dagen in de week in Haren. Wij vinden het erg jammer, maar
feliciteren Richard met deze mooie nieuwe uitdaging.
Met als extraatje de ‘coronagelden’ die wij van het kabinet krijgen, kijken wij deze maand hoe wij
volgend schooljaar de formatie gaan invullen.
Tot de zomervakantie werkt juf Korrie, in het kader van onderwijsachterstanden, op dinsdagochtend
extra als remedial teacher.
Schoolfotograaf
Op vrijdag 11 juni 2021 van 08.30-11.00 uur komt de schoolfotograaf bij
ons op school. U krijgt nog bericht over wat wel en wat niet mogelijk is.
Activiteiten
Dinsdagochtend 18 mei starten de groepen 5 tot en met 8 met schoolzwemmen. Ze treffen hier een oude bekende, badjuf Engel. Zij gaat samen met juf Aaltje lesgeven.
Vrijdag 21 mei komen Catrien van der Molen (theater) en Simone Aron (dans) workshops geven in
alle groepen. Om 13.45 uur is er een presentatie op het plein door de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Wanneer u het leuk vindt om dit bij te wonen (op afstand) dan bent u welkom. Natuurlijk alleen wanneer
het weer het toelaat.
Ook starten vanaf deze week de IMV-lessen (Instrumentale Muzikale Vorming) voor groep 5/6 weer.
Het schoolkamp voor groep 7/8 is van 23 tot 25 juni op Schiermonnikoog. Binnen de huidige versoepelingen is dit mogelijk. Voor groep 5/6 is er een schoolreisje gepland naar outdoorcentrum Pinokkio
in Assen op dinsdag 6 juli. De leerkracht van groep 3/4 wacht nog even de nieuwe versoepelingen ,t.a.v. onder andere pretparken, van het kabinet af en gaat deze week iets plannen. Ook de leerkrachten van groep 1/2 zijn bezig met iets leuks te bedenken. Zodra wij meer weten hoort u van ons.
Helaas gaat de feestelijke ouderavond dit jaar niet door. Wij denken na over een alternatief om groep
8 op een leuke manier in het zonnetje te zetten.
In de meivakantie hebben wij nieuwe verwarmingsketels gekregen. ‘Wat zal het lekker
warm zijn op maandag 17 mei’, denk je dan. Nee dus, de monteur moest nog even langskomen om wat aan te passen. Na een wat frisse dag is het gelukkig nu wel warm.

