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Beste ouders, 

Hierbij de nieuwste Spraakwater!  
Met een bijdrage van Hinke, Carianne, onze intern  
zorgcoördinator, de MR, Kleurrijk en de gebedsgroep. 
Veel leesplezier en een fijne vakantie gewenst! 
 
 

 

 

 

Een terugblik op Kerst & Kunst 

Als thema voor het vieren van Kerst dit jaar kozen we; ‘Want een Kind is geboren’.  

We organiseerden hiervoor verschillende activiteiten.   

Op vrijdag 16 december kwam Mevrouw Dieneke van Es (docent beeldende vorming van de 

Viaa in Zwolle) lesgeven aan alle groepen! Aansluitend aan de groepsles kreeg elke groep 

een verwerkingsopdracht in het kader van beeldende vorming: ‘Kondig de geboorte van 

Jezus aan’. Hiermee kreeg Kerst & Kunst een mooie uitwerking.  

Spraakwater  23 december 2022 

Agenda 

 23 december 12:00 kinderen vrij          

23 december Spraakwater 4 

23 december tot en met 6 januari 2023 

kerstvakantie  

16 januari tot en met 27 januari toetsweek 

19 januari koffieochtend ouders groep 4/5 

31 januari schoonmaakavond 

1 februari studiedag, leerlingen vrij 

3 februari gastlessen Schoolfruit in alle 

groepen 

10 februari Spraakwater 5 



   
 

 

Verder hebben we in samenwerking met ouders, op twee middagen, 19 en 21 december, 

Kerst-workshops (thema Kerst &Kunst) verzorgd! Alle groepen deden mee en de kinderen 

hadden een keuze in wat zij graag wilden doen, maken, uitvoeren.  

De workshops waren gericht op de volgende disciplines: muziek, dans, drama, tekenen, 

handvaardigheid, literair (poëzie). Echt mooi om te zien hoe actief betrokken de kinderen aan 

het werk waren. Ook kijken we terug op een gezellig kerstdiner. Kinderen kwamen mooi 

gekleed én met lekkere dingen op school en en wat mooi was dat er tijdens het diner 

aandacht was voor het kerstevangelie. We hopen dat de kinderen het als fijn ervaren 

hebben. Ook de afsluiting samen met team, ouders en kinderen maakt ons dankbare 

mensen. Dank aan God voor Zijn liefde voor ons dat we dit als school & ouders samen 

mochten vieren en beleven.  

Als team hebben we afgelopen dinsdag het schooljaar samen gezellig afgesloten; elkaar 

kerstcadeaus gegeven met een mooie persoonlijke kaart. Elkaar waarderen door uit te 

spreken welke mooie kwaliteiten en eigenschappen je in die ander ziet en ervaart. We 

ervaren een fijne samenwerking in het team. Daarnaast zijn we blij met de betrokkenheid van 

zo veel vrijwilligers (ouders!) in de school. Samen gaan we ervoor! In het team keken we 

terug op wat bereikt is en waar we samen zo hard voor werken/ gewerkt hebben en keken 

we vooruit om als team steeds de goede dingen te doen. Goed onderwijs te verzorgen en 

passende begeleiding op maat, in samenwerking met ouders, te realiseren. Ook het 

uitdragen van onze christelijke identiteit op school maar ook naar buiten toe is waar we 

dagelijks mee bezig zijn. In januari nodigen we jullie uit om mee te denken hoe we onze 

Helmstok op de kaart kunnen zetten.  

We vragen jullie om ambassadeurs te zijn van de school. Wat kunnen jullie doen om de 

school bij potentiële nieuwe leerlingen en hun ouders onder de aandacht te brengen? En wat 

kunnen wij daarin doen? Wat hebben we daar nog te ontwikkelen. Daar betrekken we jullie 

graag in.  

Voor nu wensen we jullie een fijne vakantie! Fijne kerstdagen en Gods zegen voor elke 

nieuwe dag in 2023. Te weten dat God het is die ons leven leidt, geeft ons rust en vrede. In 

het lied dat we als afsluiting samen zongen (‘Kerstnacht boven Bethlehem’) staat dat zo mooi 

verwoord: 

Is er iets of iemand ooit te klein 

voor de God, die zelf een kind werd? 

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 

God werd mens tussen de mensen. 

Wat een wonder dat God met ons is! 

Liefde kent bij hem geen grenzen. 

Ere zij God, hoog in de hemel. 

Vrede hier op aarde. 

Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen! 



   
 

 

Personeel & organisatie 

Mooi om te melden dat Jonathan Veen (Pabo 3 stagiair in groep 8), zijn assessment heeft 

gehaald. Met ingang van het nieuwe jaar (januari 2023) zal hij nog één dag stage lopen in 

groep 8 en daarnaast twee dagen komen werken als onderwijsassistent. Hij zal op 

woensdag, donderdag en vrijdag in de bovenbouw de leerkrachten ondersteunen bij een 

maximale voorbereiding op de Cito Middentoetsen en op de Centrale Eindtoets in groep 8. 

Ook is hij beschikbaar om bij ziekte in te vallen. Net als Ruben de Vries; Ruben is op 

maandag, dinsdag en donderdag op school. Hij ondersteunt in groep 4/5 en 6. Op de 

donderdagmiddagen is hij de maand januari nog in groep 3. Harriët Veldman zal dan mét 

extra ondersteuning als gewenst weer zelf in groep 3 zijn. Het is fijn dat Ruben en Jonathan 

beschikbaar zijn voor invallen bij ziekte zodat we in noodgevallen minder snel een groep 

thuis hoeven laten blijven.  

Mooi om te vermelden dat onze begaafdheidspecialist Alice Tol met ingang van januari een 

hele ipv een halve dag komt werken. Zij kan haar tijd goed gebruiken om de leerlingen in de 

plusgroepen een goed lesstofaanbod te verzorgen en om de leerkrachten te ondersteunen 

mbt hun lesstofaanbod in de groepen (compacten, verrijken van de basisvakken) én om als 

specialist mee te kijken, te praten over de begeleiding van begaafde leerlingen.  

Onze conciërge Martin Adriaanse is ook al 5 à 6 weken uit de running ivm problemen met 

zijn oog (loslatend netvlies). Gelukkig gaat het nu weer langzamerhand beter met hem. 

Hopelijk lukt het hem om na de kerstvakantie zijn werk op school weer op te pakken.  

Onze collega Wim Dunning (groep 7) gaat rond de meivakantie (17 mei 2023) met 

pensioen. We zullen ons er binnenkort al over gaan buigen hoe we allereerst een mooi 

afscheid voor Wim gaan organiseren maar natuurlijk ook hoe we de invulling vanaf de 

meivakantie kunnen gaan organiseren. Duidelijk is al wel dat we na de zomer met 5 ipv 6 

groepen gaan werken. Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7, en groep 8. We houden 

jullie op de hoogte. Ook de schoolraad/ MR wordt hier natuurlijk in betrokken.  

Hartelijke groet, namens het team, Hinke Tigelaar 

 

Intern zorgcoördinator 

Nog een paar dagen en we vieren met elkaar het kerstfeest. Dan hebben we de eerste vier 

maanden van dit schooljaar er alweer op zitten. Voor mijn gevoel is de tijd omgevlogen. Wat 

hebben we met elkaar hard gewerkt, wat zijn er een mooie dingen gebeurd. Wat hebben 

leerlingen mooie ontwikkelingen doorgemaakt, individueel maar ook binnen de groepen. Nu 

is het tijd om heerlijk uit te rusten en weer nieuwe energie op te doen voor de tijd die gaat 

komen. 

Leerling in Beeld In de weken 3 en 4 van het nieuwe jaar (16 januari – 27 januari) hopen 

we de Cito midden toetsen af te nemen. In een van de laatste nieuwsbrieven heb ik daar al 

iets over geschreven. Cito heeft een nieuw digitaal leerlingvolgsysteem op de markt 

gebracht. Te weten: Leerling in Beeld (LIB). Wat betekent dit o.a. concreet voor de 

leerlingen.  

 De toetsen zijn meer up-to-date naar deze tijd, korter en kunnen zowel op papier als 

digitaal worden aangeboden.  

 Bij rekenen-wiskunde is de helft van de opgaven verhaaltjessommen, in korte en 

duidelijke taal, en de andere helft bestaat uit kale sommen.  



   
 

 

 Bij begrijpend lezen zijn er meer dan voorheen gevarieerde opgaven. Zo zijn er 

tekstopgaven, voorspelopgaven, opzoekopgaven enz. Daarnaast wordt er gebruik 

gemaakt van verschillende soorten teksten; verhalende teksten, informatieve teksten. 

Ook worden er diverse tekstgenres gebruikt; verhaal, gedicht, recept, nieuwsbericht.  

Wat voor leerkrachten ten positieve is veranderd, is het feit dat zij in de online omgeving de 

toetsen kunnen plannen, afnemen en analyseren. Dat scheelt heel veel tijd en de analyses 

helpen de leerkrachten om nog beter in beeld te krijgen bij iedere leerling waar de hiaten 

zitten en dus extra hulp en ondersteuning geboden moet gaan worden.  

Na afname hebben we rapportages op verschillende niveaus (leerling, groep en school). Een 

heel belangrijk punt is, dat bij de rapportage de focus ligt op groei van de leerling, groep, 

school. De analyses gaan ons mooi laten zien hoe de leerlingen zijn gegroeid in de 

voorliggende maanden. Dat is een ander uitgangspunt dan wanneer je je alleen richt op 

de leerprestaties van leerlingen. We zijn als school erg blij met deze ontwikkeling en we 

vinden het belangrijk om vanuit dit uitgangspunt verder te gaan werken. Want als voor de 

leerling zelf het helder wordt hoe hij of zij is gegroeid, dus dat de leerling zicht krijgt op zijn 

eigen leerontwikkeling, dan krijgt het meer en meer zicht op zijn vaardigheden, 

mogelijkheden en talenten. Tegelijkertijd wordt dan ook voor de leerling meer zichtbaar waar 

ontwikkelpunten liggen.  

Na de toets periode zullen de leerkrachten met al hun leerlingen individueel in gesprek 

gaan over hun groei in de afgelopen maanden aan de hand van onder andere het 

leerlingprofiel bijbehorend bij LIB. Hoe mooi is het als vervolgens de leerling zelf tijdens de 

10 minuten gesprekken aan jullie als ouders kan vertellen hoe hij/zij zich ontwikkeld heeft. 

Deze stap (leerling krijgt meer zicht op zijn eigen ontwikkeling) gaan we als school de 

komende maanden zetten.  

Hoe gaat de komende toetsperiode er voor de leerlingen uitzien? 

 Voor de leerlingen van groep 3 hebben we gekozen voor papieren toetsen voor 

rekenen-wiskunde, taalverzorging (spelling) en begrijpend lezen. Dit omdat zij binnen 

het onderwijs wat wij bieden nog nauwelijks gebruik maken van chromebooks.  

 De leerlingen van groep 4 t/m 8 zullen digitaal worden getoetst op rekenen-

wiskunde en begrijpend lezen.  

 Als school hebben we ervoor gekozen om de taalverzorging (spelling, o.a. dictee) 

gewoon op papier af te laten nemen. Op school nemen we dictees ook op papier af. 

De leerlingen zijn zich dan meer bewust van de letters die ze schrijven met pen en op 

papier. Dat is wezenlijk anders dan dat je dit intoetst op een chromebook. Dit in 

tegenstelling tot rekenen-wiskunde en begrijpend lezen, daar draait het meer om de 

redenering en het proces erachter.  

 Verder zullen we bij de leerlingen nog de AVI en DMT afnemen, maar dat zal op de 

gebruikelijke manier gebeuren.  

Als team kijken we uit naar de komende toetsperiode. We zijn benieuwd naar de 

ontwikkelingen van onze de leerlingen op de verschillende gebieden. We hopen een mooie 

groei te kunnen waarnemen bij de leerlingen. Immers, er is door iedereen heel hard gewerkt 

en extra ingezet op het verstevigen van de basisvaardigheden. We hopen dat dit echt zijn 

vruchten mag gaan afwerpen.  

We willen een school zijn waar goed onderwijs wordt geboden met als resultaat; zichtbare 

groei bij iedere leerling!   

 



   
 

 

Schoolraad/MR 

Dinsdag 13 december hebben we als schoolraad voor het laatste vergaderd dit jaar. 
Het jaarplan 2022 is besproken, wat is er in het afgelopen jaar gedaan? Waar staan wij nu 
als school en wat moet er aankomend jaar gedaan worden. 
Wij hebben gezien dat er veel van deze plannen zijn opgepakt en waar kon al zijn 
afgerond. Er is ontzettend veel werk verzet door de onderwijzers, door Hinke en iedereen 
die daarnaast een taak had in het verwezenlijken van de plannen. Met elkaar zijn ze aan 
de slag gegaan om voor onze kinderen het beste onderwijs te realiseren. 
Verder zijn de definitieve jaarcijfers van 2021 en de conceptbegroting voor 2023 
besproken. Gezien de huidige begroting is er besloten om de ouderbijdrage voor 2023 niet 
te verhogen. 
Harriët Veldman en Edwin Holsappel zullen ons team per januari 2023 gaan verlaten. Lijkt 
het jou leuk en uitdagend om ons team te komen versterken, dan nodigen wij jou van harte 
uit om de vacature te lezen en je aan te melden. 
Verder wensen wij iedereen hele mooie, fijne en gezegende feestdagen en een mooi en 
gezond 2023 toe. 
 
Namens de Schoolraad,  

Willemien Uil (voorzitter), Wim Werkhoven (MR), Gerard Schaaij, Edwin Holsappel (MR), 

Gerrit-Jan Roza, Sandra van Sloten, vacature (MR-personeel), Gerard van den Akker (MR) 

Hieronder volgt de vacaturetekst voor MR lid: 

De Schoolraad is de Medezeggenschapsraad (2 ouders, 2 personeelsleden) aangevuld met 

enkele ouders. Als schoolraad stemmen we in met de plannen en doelstellingen van de 

school, adviseren we over regelingen en beleid en worden we door Hinke geïnformeerd over 

lopende zaken. We vergaderen 6x per schooljaar en daarnaast ondersteunen we, waar 

nodig, (en waar we kunnen) Hinke bij bepaalde vraagstukken, zoals het aantrekkelijker 

maken van de school, het betrekken van ouders of het verbeteren van de aanpak rondom 

basisvaardigheden. Een SR-lid wordt aangesteld voor een periode van vier jaar. 

Lijkt je dit interessant? Reageer dan voor 23 december met een korte motivatie naar 

sr.dehelmstok@florion.nl ! Of schiet een van ons even aan als je nog vragen hebt. 

 

Nieuws vanuit  KDV en BSO De Helmstok  

 

 

‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis 

blijft’. (Johannes 12:46)  

Het jaar 2022 loopt bijna ten einde en 2023 ligt voor de deur. Laten we het nieuwe jaar 
starten met een goede gids aan onze zijde die ons veilige wegen aanwijst. 
De afgelopen weken hebben we wederom samen met de kinderen een fijne tijd gehad.  

 

mailto:sr.dehelmstok@florion.nl


   
 

 

Op het KDV is Sinterklaas langs geweest en hebben we hele mooie cadeautjes van hem 
gekregen. We zijn nu volop knutselwerkjes aan het maken over het kerstverhaal en baby 
Jezus. We hebben ook onze kerstboom neergezet en de kinderen hebben het heel mooi 
versierd.  
Op de BSO hebben we ook hele leuke cadeautjes gekregen van Sinterklaas. Er is flink 
geknutseld, in hout gegraveerd en er zijn verschillende spelletjes gespeeld. Ook hebben de 
kinderen activiteiten gedaan rondom het thema Sinterklaas en Kerst. Ondanks de kou van de 
afgelopen dagen hebben ze lekker buiten gespeeld. 
Hieronder enkele leuke momenten van de afgelopen weken: 

   

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

Namens het team van het KDV en de BSO wensen we jullie gezegende feestdagen toe en 
dat Gods licht het nieuwe jaar door een ieder mag schijnen.  
 
Hartelijke groeten, 

Team KDV/ BSO De Helmstok. 

 

Gebedsgroep 

 
Bijna kerst 
  
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn 
schouders!” 
 
Hier na lange tijd weer een bijdrage van de gebedsgroep. De gebedsgroep voor de 
Helmstok, die zijn bestaansrecht ontleent aan dit bijbelvers: Een Kind is ons geboren, Die de 
heerschappij over alles heeft! Maar ons vraagt te bidden voor de dingen die ons bezig 
houden, zodat Hij onze gebeden kan gebruiken om Zijn heerschappij te vestigen ook op 
onze school en in de harten van onze kinderen. Beseffen we dat met zijn allen, dat God door 
onze gebeden heen wil werken? Hij kan het ook zonder ons gebed, maar heeft gekozen 
onze gebeden te gebruiken om Zijn wil uit te voeren. Als we dat beseffen, dan wordt gebed 
voor onze school een heilige taak, die we graag willen uitvoeren om Gods werk in onze 
school steeds meer gestalte te zien krijgen. 
 
Want er is ook een andere kant. Er wordt in de bijbel duidelijk gesproken over Gods 
tegenstander, die alles in het werk stelt om de harten van onze kinderen te roven. Er is een 



   
 

 

strijd gaande in de hemelse gewesten! Laten we dat beseffen en daarom onze taak 
opnemen in de bescherming van onze kinderen, door ons gebed. 
 
We zijn blij dat er de laatste tijd ook nieuwe mensen aansluiten om een keer met ons mee te 
bidden op de maandag, maar we horen ook wel van ouders die wel zouden willen maar op 
de maandag verhinderd zijn. Kun je nooit op maandag, maar wil je er wel voor kiezen eens 
per 2 weken een half uur tot 3 kwartier te bidden voor de Helmstok? Laten we dan proberen 
op een ander moment in de week een tweede gebedsgroep te vormen! Meld je bij Jettie 
Hijmissen of Gerda Noordhoek, en geef door wanneer je wel zou kunnen, dan kijken wij of er 
een tweede groep te vormen is. 
We horen graag van jullie! Een gezegend kerstfeest gewenst namens de gebedsgroep, 
  
Jettie Hijmissen (moeder van Joris, gr. 7) 
Gerda Noordhoek (moeder van Joel, gr. 6) 
 


