Spraakwater

Agenda
17 december 2021

17-12 Kerstviering op het plein
(11.00-12.00uur)
17-12 Start Kerstvakantie

Beste ouders, verzorgers, collega’s
Heel fijn, zo samen het jaar afsluiten op het plein! En dan idd uiteindelijk
toch een week vervroegd vakantie. Dat hadden we liever niet gewild
maar deze week bleek dat het ook bij ons dichterbij kwam doordat groep
6 vanaf woensdag al thuis moest blijven. Gelukkig heeft Denise
(leerkracht groep 6) deze dagen nog afstandsonderwijs gegeven.
Volgende week kunnen de kinderen als ze dat willen, met behulp van
de kaart‘ wat kan ik thuis doen als ik in quarantaine, of met milde
klachten thuis zit’ nog herhalen en inoefenen. Maar niets verplicht he?
Geen druk. Een ouder zei al; liever geen afstandsonderwijs volgende
week, laat ze thuis maar gewoon lekker veel lezen!’. En zo is t! Lekker
lezend de vakantie door
Uitrusten van een periode hard werken en
goed je best doen.

20-12 Noodopvang op school
24-12 Om 12.00uur alle lln vrij
10-01 Start schoolthema 3

‘Waar woon ik’?
14-01 Themaopening ‘Geloof als
Schild’ door groep 6
17-01 Start Toetsweek 1 en 2 in
groep 3 t/m 8
17-01 Groep 1,2,3 ’s middags vrij
21-01 Spraakwater 5

Het rooster voor de noodopvang is gemaakt. Op afgesproken dagen
31-01 Studiedag Leerlingen vrij
brengen ouders, die beiden een cruciaal beroep hebben of ná overleg met school over een
bijzondere situatie, volgende week hun kinderen. Voor ons even omschakelen maar dat geldt
zeker ook voor jullie; Dat realiseren we ons heel goed. Sterkte ermee en laat je horen als we
iets voor jullie kunnen betekenen in de zorg rondom jullie, maar ook onze, kinderen!
Hoe goed te weten dat we als Gods kinderen mogen leven in het licht.
Ik las daarover; Laat alles wat donker is links liggen en leef in plaats
daarvan een leven in goedheid, waarheid en rechtvaardigheid. Dat is de
weg van de kinderen in het licht. En Gods woord verzekert ons: als je die
weg (zo goed als je kunt) bewandelt, kom je uiteindelijk uit op de
mooiste en de beste plek ooit!”

Hartelijke groet & fijne dagen en tot ziens in het nieuwe jaar! Hinke Tigelaar

Nieuwe ouders/ nieuwe leerlingen
We verwelkomen graag onze nieuwe leerlingen! Vanaf de zomervakantie startte in groep 1/2
een hele club nieuwe kinderen; Loyd en Vinz van den Akker, Aron en Luca Versprille, Elliana
de Gooijer, Maarten Korevaar, Sem en Mees Kodde, Ruben Goedhart, Shivanya Prince,
Theodoria Ido en Tim Mojet. Zo fijn om jullie kinderen én jullie als ouders erbij te hebben! Een
officieel en warm welkom!!
In groep 3 is afgelopen maandag Lisa Oussoren gestart en na de kerstvakantie start in groep
7 Jaden Winter. Een hartelijk welkom, ook voor jullie op De Helmstok. We hopen dat jullie je
hier thuis zullen voelen.

Werving & oproep
Heel graag willen we dat de school in leerlingaantallen groeit! Dat we nog veel meer kinderen
mogen verwelkomen zodat ze met ons genieten van goed, positief christelijk onderwijs in
Lelystad. En daarom willen we jullie vragen om met ons mee te werven door -als dat je gevoel
is- een positief geluid te laten horen over de school. Wij gaan graag met belangstellende
nieuwe ouders in gesprek of het onderwijs op de Helmstok past bij de opvoeding die zij hun
kind willen geven. Willen jullie eens met ons meedenken en scherp zijn op mogelijke potentiële
nieuwe ouders en leerlingen?
Heel graag! We hebben een mooie duidelijke identiteit en daarmee een duidelijke boodschap,
een fijn team en een mooi onderwijsaanbod
En mochten jullie nog ideeen hebben om de
school te promoten? Ik hoor ze graag!

TSO en continurooster
Verderop in dit stukje lezen jullie in het stukje van onze pleinwachtcoördinator dat we
overblijfouders missen in het rooster. We hebben daarin eigenlijk structureel te kort omdat
natuurlijk ook steeds meer mensen aan het werk zijn. We zijn blij met de ouders die de overblijf
nu invullen. Vaak worden zij nog extra momenten ingezet en dat zorgt ervoor dat het zwaarder
wordt. Blij met jullie inzet!! Dat moet zeker gezegd. Ook in de bijdrage van de schoolraad komt
dit onderwerp terug. We onderzoeken om meerdere redenen de komende tijd of we de
schooltijden, de TSO en de inzet van ouders, anders moeten gaan organiseren. We denken
na of bijvoorbeeld een continurooster met een half uur tussen de middag; een kwartier spelen
en een kwartier eten tot de mogelijkheden (oplossingen) behoort. De leerkracht houdt dan
toezicht en de kinderen zijn aan het einde van de dag iets eerder uit. Andere mogelijkheid is
meer ouders werven of betaalde opvang inhuren. Maar daar hebben we al naar gekeken en
heeft niet onze voorkeur. Wordt vervolgd. We gaan hierover allereerst met het team én de
schoolraad/MR in gesprek en dan komen we t.z.t. mogelijk met een goed voorstel.

Personeel
In de afgelopen tijd is er een paar keer vervanging nodig geweest. Gelukkig konden we het
steeds met eigen personeel oplossen. Ook op deze plaats wil ik het team daar hartelijk voor
bedanken. Iedereen denkt mee en wil binnen zijn- haar mogelijkheden bekijken of er nog
ruimte is om als nodig in te vallen. Dankjuliewel!! Jullie krijgen een mooi kerstpakket.
Ook alle vrijwillige ouders die een actieve rol en bijdrage hebben op school: we zijn blij met
jullie. Dank voor jullie werk, inzet en betrokkenheid.

Gebedsgroep
“Broeders en zusters, jullie zijn door God geroepen om vrij te zijn. Maar jullie mogen die
vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar jullie zin in hebben. Nee, jullie moeten elkaar
liefdevol dienen.”
Galaten 5:13
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,
De afgelopen weken, maanden en jaren zijn een test van geduld, flexibiliteit en
doorzettingsvermogen geweest. En we willen de Heere danken dat de Helmstok het nog zo
goed doet! Wat een geweldig team van broeders en zusters die ondanks allerlei wensen en
eisen van bovenaf (niet het hemelse bovenaf
), toch een manier weten te vinden om door
te gaan en klaar te staan voor anderen; voor elkaar, voor onze kinderen en voor ons! Wat
een prachtig voorbeeld van liefdevol dienen! Halleluja!
Ondanks dat we ons best doen om Rust, Reinheid en Regelmaat te vinden, zijn er altijd
gebeurtenissen en omstandigheden die onze voeten onder ons vandaan kunnen vegen.
Daarom is het belangrijk dat we op stevig Grond zijn geankerd. Op de Rots. We weten maar
al te goed hoe belangrijk dit is en we blijven dan ook bidden voor een levend en dienend

geloof voor een ieder die betrokken is bij de Helmstok. Nu we de vakantie en feestdagen
ingaan kan iedereen hopelijk een beetje bijkomen en rust vinden in Jezus Christus.
(Matt 11:28) Ook bidden we dat we meer tijd vrij maken voor elkaar en voor de Heer, en dat
we zoals Paulus zegt in Galaten, elkaar blijven dienen!
Mocht u een persoonlijk gebedsverzoek hebben, voor wat voor reden dan ook, dan kunt u
ons altijd contacteren. Als u ons zou willen versterken dan bent u ook van harte welkom. En
ter afsluiting willen we u ook namens de Gebedsgroep een fijne vakantie en feestdagen
toewensen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Hartelijke groeten en Gods zegen namens de Gebedsgroep,
Jettie Hijmissen, Gerda Noordhoek en Milo Buwalda

Een berichtje van onze interne zorgcoördinator
Carianne Kaljouw
In de laatste nieuwsbrief stelde ik me voor en gaf ik aan dat mijn deur open staat en de thee
klaar... Niet wetend dat zo snel daarna er weer maatregelen zouden komen vanuit de
overheid die maakte dat de fysieke deur even niet voor jullie open kon staan.
Gelukkig is gebleken dat dat voor jullie geen belemmering is geweest en hebben we via
Parro berichten, telefoongesprekken of op het plein elkaar kunnen ontmoeten. Fijn!
In het nieuwe jaar ga ik graag op deze voet verder en hoop ik dat de fysieke deur op termijn
ook weer open kan gaan.
Nu is het vervroegd vakantie. Voor de kinderen tijd om uit te rusten, weer nieuwe energie op
te doen. Voor jullie als ouders vraagt het veel, zeker als er ook nog gewerkt moet worden.
Sterkte, moed en kracht bij dit alles gewenst.
Het is nu nog onduidelijk hoe alles na de kerstvakantie gaat lopen; gaan we open, wordt het
afstandsonderwijs. We weten het niet. Hoe het met de Cito’s zal gaan die in januari op de
planning staan, kunnen we daardoor ook nog niet zeggen. Daar zullen we jullie later over
informeren. Voor nu mogen we toeleven naar het Kerstfeest.
Hij is hier, eindelijk hier,
Kom, laten wij Hem eren,
met wierook, goud en mirre.
De Redder, onze Koning is bij ons,
Vertel aan heel de wereld,
dat Hij straks zal regeren.
De Redder, de Koning is bij ons.
De Koning is bij ons. (Sela)
Gezegende Kerstdagen gewenst en alle goeds voor 2022!

Schoolraad
Op 23 november hebben we als schoolraad online vergaderd. Het is gelukt om een nieuwe
voorzit(s)ter te vinden. Eigenlijk moeten we zeggen, dat Willemien heeft aangeboden deze

rol op haar te nemen. Hier zijn we erg blij mee en we hebben het volste vertrouwen dat zij
deze rol op een goede manier zal invullen. In de vergadering hebben we Carianne bedankt
voor haar inzet en open houding van werken. Dit betekent wel een vacature. In de
vergadering van 14 december hopen we te beslissen of we deze weer ingevuld krijgen.
Een ander belangrijk punt op de agenda was de begroting 2022. In combinatie met de
thema’s pleinwacht, VOG, TSO, continurooster zijn er verschillende scenario’s voorbereid.
Uiteindelijk hebben we besloten om de begroting 2022 goed te keuren en rondom de
verschillende thema’s een verkennend onderzoek te starten naar een continurooster en hier
een voorstel voor op te stellen. Dit zal voor leerlingen, ouders en leerkrachten enige
verandering betekenen en zal daarom een proces zijn, waarbij we stap-voor-stap te werk
gaan.
U heeft ook gemerkt dat de corona regels zijn aangescherpt. Dit betekent consequenties
voor de leerlingen en het personeel in de school en de ouders buiten. Het is niet leuk, maar
we zijn blij dat dit op een goed manier verloopt. Daarbij zijn we ook dankbaar dat, in
vergelijking tot andere scholen in het land, er relatief weinig uitval en verzuim is.
Het loopt naar het eind van het jaar, waar we verwachtingsvol mogen uitkijken naar de komst
van het Licht in de wereld. Als schoolraad wensen wij u dan ook gezegende Kerstdagen en
alvast een gelukkig nieuwjaar.
Met een vriendelijke groet,
Edwin Holsappel (MR), Gerrit-Jan Roza, Gerard Schaaij, Sandra van Sloten, Willemien Uil
en Harriët Veldman, Wim Werkhoven (MR)

PLEINWACHTCOÖRDINATOR
Hierbij het pleinwachtrooster periode oktober tot aan de voorjaars 2022.

Groep 1 t/ 5 heeft pauze van 12.00-12.30 uur.
Groep 6 t/m 8 heeft pauze van 12.30-13.00 uur.

Op maandag en vrijdag is er een pleinwachtcoördinator.
Zoals je in het rooster kunt zien zijn er een aantal open plekken, in rood gemarkeerd.
Dat betekent dat er die dag een pleinwacht ouder minder is.
Bij groep 1 tm 5 zou dat een enkele keer moeten lukken ga ik vanuit. Sta je onverwachts
alleen op het plein op de donderdag dan kun je ook Ryann, stagiaire van groep 3/4 vragen of
zij op het plein wil staan.
Bij groep 6 tm 8 is het fijn dat er 3 ouders op het plein zijn. Op de dinsdag is Thomas,
stagiair van groep 6 bereid om met groep 6 op het plein te zijn. Heel fijn!
Loop je nog geen pleinwacht meld je dan aan.
Bijvoorbeeld 1x per rooster of 1x per 6/5/4/3/2 weken, elke week mag ook...wat je kunt.

We hebben je echt nodig! Degene die met regelmaat pleinwacht lopen kunnen dan een
stapje terug doen zodat het voor hen ook behapbaar blijft.

3 weken voor het rooster afloopt begin ik aan het rooster voor een nieuwe periode.
Graag wijzigingen betreft (zwangerschap) verlof melden bij mij.
Dit geldt ook voor wijzigingen in voorkeursdagen.
Voor degene die in de pleinwacht app zitten, ik zal daar ook het rooster plaatsen. Wil je ook
in de pleinwacht app, stuur mij een appje dan voeg ik je toe.
Groetjes, Judith Holsappel
Roostermaker pleinwacht
judithholsappel@hotmail.com
06-288 23 289

Een berichtje van onze schoolfruitcoördinator
We zijn alweer 5 weken bezig met schoolfruit! Weken waarin de kinderen gesmuld hebben
van bekend fruit, en onbekend fruit en groente geproefd hebben. We zijn blij dat we, ondanks
de aanscherpingen vanuit de overheid, toch de groente en het fruit kunnen blijven snijden!
We delen als ouders niet meer zelf uit, en snijden op afstand van elkaar en de leerlingen.
We hebben ons als ouders die helpen met snijden soms wel verbaasd over wat er geleverd
wordt op school. Grapefruit, rettich, bleekselderij.... Rettich kenden we zelf bijvoorbeeld niet
allemaal. Erg leuk dat de kinderen zo ook met onbekende groente in aanraking komen!
Ik krijg regelmatig de vraag wie onze leverancier is. Dat antwoord is nodig voor als je je
inschrijft voor de nieuwsbrief. Onze leverancier is Van Aarle. Hierbij nogmaals de link naar
het aanmelden voor de nieuwsbrief.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/contactgegevens/nieuwsbrief/nieuwsbrief-euschoolfruit.htm
Zo kunt u ook zelf inschatten of u op de schoolfruit dagen evt. eigen fruit meegeeft. In
principe hoeft het niet, en proeven de kinderen zoveel mogelijk van het fruit of de groente op
school.
Het is vanuit EUSchoolfruit een verplichting dat de kinderen, naast dat ze fruit en groente
krijgen, ook les krijgen over fruit en groente en smaak. Inmiddels is in elke klas daarover les
gegeven. Het doel hiervan is (net zoals van de hele Schoolfruit actie) dat kinderen gewend
raken aan regelmatig groente en fruit eten en ook smaken ontdekken, en kennis krijgen van
hoe gezond groente en fruit zijn. Het is bewezen dat door EUSchoolfruit een gewoonte wordt
aangeboden, waardoor na de periode van de gratis leveringen, kinderen vaker groente en
fruit mee nemen naar school. Fijn toch?

Dit past ook heel goed in de ambitie van de school om gezonde school te worden. We gaan
nog bezig met het hoe en wat. EUSchoolfruit is in ieder geval een mooie start!
Volgende week wordt (uiteraard) geen schoolfruit geleverd. Na de kerstvakantie hopen we
weer te kunnen genieten van de groente en fruit!
Dianne Kruizenga

Vierkeerwijzer – Nieuwe schoolthema in januari: ‘Waar woon ik’
Het thema ‘Álles verandert’ is in alle groepen afgerond. Jullie hebben daarvan voorbeelden,
foto’s kunnen zien in de Parro.

Schoolkoor De Helmstok
Vandaag opnieuw een optreden van ons schoolkoor! Echt leuk; goed gedaan! Jammer genoeg
kon Gerda er niet bij aanwezig zijn omdat wij onze planning wijzigden maar gelukkig was
Jacqueline aanwezig! We zijn blij dat er zoveel kinderen enthousiast aan deelnemen.

Nieuws vanuit KDV en BSO De Helmstok

KDV:

Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde
(Lukas 2:14 )

Hebben jullie al gezien wat voor moois er buiten is? We
hebben van haspels een tafel en zitjes gemaakt. We hebben
ze helemaal omgetoverd tot mooie paddenstoelen. De
kinderen vinden het ontzettend leuk en kunnen nu ook buiten
lekker zitten.

Thema:
Jezus is geboren! ‘Kerst en het nieuwe jaar’ is het thema waar we het nu
over hebben. Elke dag lezen we een stukje van het kerstverhaal. Ook
hebben we een mooi stalletje geknutseld waar het kindje Jezus te zien is.
Samen
met
de
kinderen
zingen
we
dit
liedje:
https://youtube.com/watch?v=IVnqa2U27SE&feature=share
Vanaf 10 januari starten we met het thema ‘Waar woon ik?’. We zullen in dit
thema weer verschillende dingen leren, bijvoorbeeld hoe ons eigen huis eruit
ziet, maar ook waar een bepaald dier woont. Dit zijn de liedjes die we dan
zullen zingen: https://youtu.be/gx8hWI6lF4A enhttps://youtu.be/_bUXttK42dA

Groetjes van
Mariëla Carmen, Lilian en Jessica.

het KDV team: Henriëtte,

BSO De Helmstok
Ik ben als een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in
Mij gelooft, niet in de duisternis blijven. (Johannes 12:46)

Het afgelopen jaar hebben er wederom veranderingen plaatsgevonden i.v.m.
corona. Wat onveranderd blijft, is de zekerheid die we hebben in Jezus
Christus.

Wat hebben we de afgelopen weken zoal gedaan op de BSO:
- Het thema ‘Alles verandert’ is afgelopen en we zijn gestart met het
thema ‘Kerst’.
De kinderen hebben hun schoentjes opgepimpt en Sinterklaas heeft in
alle schoentjes iets lekkers gestopt.

-

-

In week 48 konden er iedere dag twee cadeautjes voor de BSO worden
uitgepakt die van de Sint afkomstig waren. De cadeautjes waren auto’s,
spelletjes en strijkkralen.
De kids hebben hun uiterste best gedaan om hun kunsten te laten zien
tijdens pietengym.
Enkele kinderen hebben voor de ‘Pietenspeurtocht’ Pietenplaatjes
verstopt en opgehangen. Het was fijn om te zien hoe de rest van de
kinderen fanatiek aan het zoeken waren en dat verdiende natuurlijk
pepernoten en een munt!
De kinderen zijn druk in de weer geweest met het bakken van
kerstkoekjes.
Er is weer flink geknutseld en we gaan natuurlijk verder met het bakken
en activiteiten rondom het thema kerst.

Tineke

Wij zijn blij dat Tineke om de week op de donderdagen op de groep is. Op
maandag, dinsdag en om de ene donderdag werkt zij op BSO Timotheüs.

Thema
De laatste week van het jaar doen we activiteiten m.b.t. het thema ‘Oud en
Nieuw’ en in januari starten we met ‘Waar woon ik?’.

Wij wensen u allen fijne feestdagen toe en een gezond 2022!

Lieve groetjes van het BSO team: Michelle, Linda, Jessica, Mariëla, Tineke,
Luna (stagiaire) en Madze.

Lelystad vol Talent aanbod van De Kubus
GRATIS workshops in de kerstvakantie voor leerlingen uit groep 4 t/m 7

In de komende kerstvakantie kan je in het kader van Lelystad vol Talent gratis kennismaken
met een aantal creatieve activiteiten. Er zijn 4 verschillende workshops, verspreid over 3
dagen tussen kerst en oud en nieuw. Natuurlijk houden we ook nu weer rekening met de
geldende corona-richtlijnen.
Geef je snel op via https://www.dekubuslelystad.nl/agenda/gratis-workshops-kerstvakantie/
Titel: Wat is jouw wens of droom voor volgend jaar?
Wat: In deze carrousel van activiteiten (theater, zang en beeldend) ga je op drie manieren
aan de slag met jouw wens voor volgend jaar. Aan het einde komen deze samen in een
korte presentatie met alle kinderen.
Tijdens de theaterlessen ga je dromen over de toekomst. Hierbij passeren allerlei spel- en
theateroefeningen de revu. Gedurende de zangles wordt er gezamenlijk aan een lied
gewerkt, waar vervolgens in de eindpresentatie iedere groep een aanvullende rol in heeft.
Tot slot maak je een attribuut voor tijdens de presentatie of maak je iets moois als
herinnering aan deze dag.
Als je je opgeeft voor deze workshop doe je aan alle 3 de onderdelen mee, met aan het eind
dus een korte presentatie. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen zijn hierbij wel of
geen ouders welkom.
Neem zelf je lunch mee, voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd!

Docenten: Emilie Koger (theater), Laurie Akkerman (zang), Iris Wiegertjes (beeldend)
Aantal deelnemers: 60, 20 per workshop, roulerend

Wanneer: dinsdag 28/12
Hoe laat: 10.30 – 14.00 uur
Waar: Kubus, grote zaal, Agorabaan 3, Lelystad
Titel: “Zo leer je (strip)tekenen”
Wat: Met professioneel striptekenaar en illustrator Fer Elzinga ga je tijdens deze workshop
flink aan de slag. Je leert van hem stripfiguren ontwerpen, handen tekenen, stripfiguurtjes
emoties geven en stereotypes tekenen. Ook zullen er vele andere tips en trucs gegeven
worden. Kortom: een bomvolle activiteit waarbij het tekenplezier voorop staat.
Docent: Fer Elzinga
Aantal deelnemers: 20 per workshop
Wanneer: woensdag 29/12
Hoe laat: 11.00 – 12.30 uur (7-9 jaar)
13.00 – 14.30 uur (9-11 jaar)
Waar: Kubus, Agorabaan 3, Lelystad

Streetdance
Wat: Tijdens deze dansles ga je aan de slag met een eenvoudige choreografie. Plezier en
iets nieuws leren staan voorop. Heb je ook zin gekregen om te komen dansen?
Docent: Djio Sieberichs
Aantal deelnemers: 20-25 per workshop
Wanneer: woensdag 29/12
Hoe laat:
13.00 – 14.00 uur 7-9 jr
14.00 – 15.00 uur 9-11 jr
Waar: Kubus, Agorabaan 3, Lelystad

Titel: Maak je eigen miniwagentje
Wat: Voor de uitvinders en wagenbouwers: maak je eigen miniwagentje met draaiende
wielen. Hij rijdt vanzelf op de kracht van een klein motortje.
Hoe draaien de wielen, hoe bevestig ik de assen, waar zit het evenwicht, wil je grote of
kleine wielen, wat gebruik je als cabine? Hoe kun je de wagen sneller laten rijden? Wil je er
ook een lichtje bij? In deze workshop ga je uit van je eigen fantasie en ideeën.
Er is heel veel (pimp) materiaal en je voertuig gaat natuurlijk mee naar huis!
Docent: Henske Engbers
Aantal deelnemers: 20 per workshop
Wanneer: donderdag 30/12
Hoe laat: 10.30 – 13.00
13.30 – 16.00
Waar: Kubus, Agorabaan 3, Lelystad

