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Missie/visie Cornelis
Zeemanschool:
Uitdragen en uitstralen van Christelijke
identiteit.
Door Gods Woord centraal te stellen,
Bijbelse waarden en normen uit te dragen
en te spreken met elkaar over de betekenis
en waarde van een persoonlijke
geloofsrelatie, is de christelijke identiteit
zichtbaar en hoorbaar in alle lagen van
onze school.

Officieel inzamelpunt
frituurvet/bakolie
We willen u graag vragen of u uw
afgedankte frituurvet of bakolie aan de
school wilt doneren. Het bedrag dat wij
voor een volle container krijgen, zal een
groot deel besteed worden aan
bijvoorbeeld spelmateriaal voor de
leerlingen.

Vertrouwenspersonen:
Intern:
Ellie Ras
Nelleke Mazereeuw
Contact:
Tel. Cornelis Zeemanschool: 0527-686892
Extern:
Jeanet Drost
Email: jdrost@centraalnederland.nl
Joanne Coes
Email: jcoes@centraalnederland.nl
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Inleiding
Bij het samenstellen van de nieuwsbrief ervaar ik wat een voorrecht het is om weer
onderwijs te mogen geven op school. Wij als team hebben dit als heel fijn ervaren, dit na een
periode van afstandsonderwijs en een aantal leerlingen welke op school mochten komen.
Wij zijn dankbaar dat wij alle leerlingen weer in de groepen hebben.
Op school zijn de leerkrachten deze weken gestart met het herhalen van de leerstof maar
ook met het aanbieden van nieuwe leerstof. Voor het komende cursusjaar zijn de eerste
brainstorms geweest over de nieuwe formatie. De aanmelding van nieuwe leerlingen was
heel positief.
Als team staan wij voor de uitdaging om het aantal leerlingen per groep op de juiste manier
te verdelen. Dit vergt veel denkkracht om te komen tot de juiste keuzes, waarbij wij ons
realiseren dat welke keuze wij ook maken het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Een
aantal van deze vragen zijn: welke groepen laat je klein, welke groepen gaan wij combineren
met een andere groep ect. U begrijpt dat dit allemaal moeilijke en lastige keuzes zijn.
Wanneer de formatie klaar is voor volgend jaar, zullen wij u daarover in kennis stellen.
Met vriendelijke groet,
D. Hoekstra
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zonder zijn bescherming. Want we zijn
kwetsbare mensen. Misschien beseffen we dit
des te meer als we het kind-zijn ontgroeid zijn.
Wat is het een zegen als we dan dit
avondgebed al geleerd hebben en durven
bidden om de wacht van de Heere.

Bijbeltekst
Leer ons bidden – Psalm 121
Ik ga slapen, ik ben moe.

Je vraagt wel eens af: Waar komt mijn hulp
vandaan? De priester die in Psalm 121 aan het
woord is, geeft zijn persoonlijke
geloofsgetuigenis. Hij heeft geloofservaring.
Beter nog: Godservaring. Hij heeft de Heere
leren kennen als de Machtige. Hij is in staat
alles te doen wat nodig is voor zijn volk. Als
een Vader voor zijn kinderen!

‘k Sluit mijn beide oogjes toe.
Heere, houd ook deze nacht
over mij getrouw de wacht.

Dit is het eerste couplet van het kindergebed
voor het slapen gaan. De meeste van ons
hebben dit van jongsaf gehoord, geoefend,
gebeden. Het is ook een mooi gebed.
Het is avond. Je bent moe van de dag. Je gaat
naar bed. Of misschien ben je niet moe, maar
vind je het verstandig voor jezelf of voor je
kind om te gaan slapen. Je bent van plan je
ogen dicht te doen, het licht buiten te houden
en snel te vertrekken.
Maar voordat je dat gaat doen, ga je bidden.
Immers is het gebed de sleutel van de dag en
van de nacht. Je begint met de Heere en
eindigt bij de Heer. Zo heeft Hij het zelf
geboden. Je moet het je kinderen inprenten,
als ze opstaan en als ze naar bed gaan
(Deuteronomium 6: 7).

De Heere is als een schaduw aan je
rechterhand. Je schaduw is onafscheidelijk
met jou verbonden. Zo is de Heere. Dit mag je
van jongsaf weten. Onafscheidelijk met jou
verbonden. Je bent immers in zijn Naam
gedoopt.
Overdag en ’s nachts houdt de Heere een
oogje in het zeil. Hij behoedt je voor alle
kwaad. Dat roept wel vragen op. Want er
komt toch ook wel kwaad op je weg. Ja, maar
Hij laat je nooit vallen. Hij draagt je dag en
nacht. Je kunt altijd bij Hem terecht. En Hij zal
je helpen, hoe moeilijk het soms ook voor je
kan zijn.

Het leren en oefenen van een gebed voor het
slapengaan is dus in lijn met wat God wil.
Als je slaapt, ben je niet alert. Dan kunnen er
dus allerlei gevaren zijn. Er moet over je
gewaakt worden. Gelukkig hebben we een
Heere die nooit wegdommelt, laat staan in
slaap valt. Zo zingen we met Israël in Psalm
121. Daarom is Hij ook een uitstekende
Wachter.
Dat is overigens niet alleen iets waar we
behoefte aan hebben als we gaan slapen. Ook
als we klaar wakker zijn, kunnen we niet
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Zo is de Heere. En dat niet maar zo nu en dan,
als Hij er zin in heeft. Nee, de Heere waakt
over je gaan en je komen. Als je gaat slapen en
als je wakker wordt. Daaraan komt geen eind.
Dat duurt eeuwig.
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Dit geldt dus ook als je voor het laatst hier op
aarde inslaapt. Dan zul je ontslapen, wakker
worden bij Hem. Dan mag je eeuwig bij Hem
zijn.
Wat is het mooi dat wij dit gebed geleerd
hebben.
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Rapport
Op vrijdag 19 februari worden de rapporten meegegeven. Na de voorjaarsvakantie kunt u als
ouders/ verzorgers het gesprek aangaan met de leerkracht(en) over de ontwikkeling van uw
zoon of dochter.

10 minuten gesprekken:
Na de voorjaarsvakantie wordt u als ouders/ verzorgers uitgenodigd om te spreken over het
rapport van uw zoon of dochter. Omdat wij nog steeds te maken hebben met corona is het
niet mogelijk om het gesprek op school te voeren. Het gesprek zal telefonisch of via Teams
plaats vinden.
De gesprekken vinden plaats in de week van 1 tot 12 maart. U wordt benaderd door de
leerkracht(en) van uw kind voor een afspraak, hoe(telefonisch of via teams) en wanneer het
gesprek zal plaatsvinden.

Cito toetsen
Normaal gesproken worden de Cito toetsen in januari afgenomen bij de groepen 3 t/m 8.
Door de lockdown was dit niet mogelijk. Als scholen van Rehoboth hebben wij afgesproken
dat de Cito toetsen in maart 2021 bij de leerlingen worden afgenomen.

Cornelis Zeemanschool

Middelbuurt 118
8321 ZE Urk

T: 0527-686892
E-mail: zeeman@rehoboth.nu

Belangrijke data Cornelis Zeemanschool
22 februari t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie

9 maart

13.45 Luizencontrole

1 april

Paasviering in de groepen

2 april t/m 5 april

Paasvakantie

23 april
27 april

Koningsspelen (alternatief
programma)
Koningsdag (vrij)

3 mei t/m 14 mei

Meivakantie
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Wat is een goede website?
Kinderen bewegen zich in de wereld van computers en internet alsof het ze geen enkele
moeite kost. Of ze nou 4, 5 of 6 jaar zijn ze kunnen net zo gemakkelijk met een iphone
werken als dat wij met een gewone telefoon werken. Toch is het goed om ons te realiseren
dat het kinderen zijn. Kinderen zijn zich niet bewust wat de risicos zijn van online
comminicatie of onderscheidt kunnen maken tussen betrouwbare en gemanipuleerde
informatie. Wij als school besteden ook wekelijks aandacht aan computervaardigheden en
internet gebruik, dit laatste is bij lange na niet voldoende om kinderen te wijzen op de
gevaren. Daarom heb ik deze criteria van ‘wat is een goede website’ in de nieuwsbrief
geplaatst.
Een kinderwebsite moet aantrekkelijk zijn:








De website staat niet vol buttons en banners, die van de site een reclamezuil maken.
De teksten zijn goed geschreven: verzogd taalgebruik en afgestemd op de doelgroep.
De website is begrijpelijk voor de doelgroep.
Er is een goed evenwicht tussen gebruik van tekst en beeld.
De website bevat interactieve elementen, waardoor het kind zelf niet alleen passief
hoeft te zijn.
De website lokt niet uit tot geweld of pesterij.
De website weet op een aangename manier de aandacht van kinderen te vast te
houden.

Een kinderwebsite moet gebruiksvriendelijk zijn:








De website heeft een gemakkelijke url (geen
vreemde codes bij het navigeren).
De website bevat of geeft toegang tot een
goed werkende zoekmachine.
De website heeft een korte laadtijd, van
zowel de homepage als vervolgpagina’s.
De website dringt geen bewegend beeld
(video) en geluid op aan de bezoeker zonder
dat deze daarom gevraagd heeft.
Links en knoppen zijn als zodanig goed te
herkennen.
De website heeft een gebruikersvriendelijke
navigatiestructuur, aangepast voor kinderen.
Je verdwaalt niet binnen de site: je weet
altijd waar je bent.
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Een kinderwebsite moet betrouwbaar zijn:











Commerciële doelstelling is duidelijk en reclameboodschappen zijn als zodanig
herkenbaar.
Kinderen worden niet verleid geld uit te geven via de website.
Kinderen worden niet verleid informatie over zichzelf of anderen (ouders, vriendjes)
te verstrekken via de website, bedoeld voor doorgifte aan derden.
De website overtreedt geen wetten op de privacy.
Als een kind zich moet registreren, krijgt het een melding met het verzoek om dit
samen met een ouder in te vullen.
Als de website een forum of chat bevat of daarnaar linkt, is deze voldoende beheerd.
De website bevat geen aanstootgevend materiaal of andere schadelijke elementen.
De website verwijst niet rechtstreeks naar andere websites die ongeschikt zijn voor
de doelgroep.
De afzender/maker van de website is duidelijk vermeld en kan eenvoudig worden
benaderd via de contactgegevens.
De website bevat informatie voor ouders.

Het team van de Cornelis Zeemanschool wenst u een fijne
voorjaarsvakantie!
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