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Vooraf.
Graag beginnen we de TamTam om u alle goeds voor 2019 toe te wensen.
We mogen terugkijken op een goede kerstviering, waar velen van u bij aanwezig konden zijn.
Na de decembermaand die in het teken stond van vieren, zijn we nu weer overgegaan op het
‘gewone’ schoolleven. Wat betreft de Bijbelverhalen: we hebben de draad weer opgepakt bij de
verhalen uit de oude testament, volgens het rooster van onze methode Startpunt. Naast deze
verhalen wordt in de week van 21 januari aandacht besteed aan de Week van Gebed aan de hand
van het materiaal van de Raad van Kerken.
Rooster Bijbelverhalen:
De week van 14 januari
Bovenbouw:
1 Samuël 16 David tot koning gezalfd en bij
Saul aan het hof
1 Samuël 17 David en Goliat
1 Samuël 18 David en Saul
extra: Jesaja 8:21-9:6 Het koningschap
voorzegd
De week van 21 januari Week van gebed
Onderbouw:
Bovenbouw:
1 Samuël 19 David gevlucht
1 Samuël 19 Davids vlucht
1 Samuël 20 David en Jonatan
1 Samuël 20 David en Jonatan
1 Samuël 21 Opnieuw op de vlucht
Onderbouw:
1 Sam. 16:14-23 David bij Saul
1 Sam. 17:1-58 David en Goliat
1 Samuël 18 Davids overwinningen

Wijzigen mailadres.
De TamTam, maar ook alle andere schriftelijke informatie, wordt verzonden vanuit ons
administratieprogramma ParnasSys, het is dus van belang dat daarin de juiste mailadressen zijn
opgenomen. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonsgegevens (met name
mailadressen en telefoonnummers) wilt u dit dan doorgeven aan school? Dit kan via ons mailadres:
grondtoon.hloc@cpov.nl
Ziekmelding via de site.
Het blijkt een hardnekkig probleem te zijn om ziekmeldingen via de site door te geven. We zullen
wederom contact opnemen met de beheerder.
Installatie nieuwe internetverbinding.
Dinsdagmiddag komt een monteur om een nieuwe internetverbinding te installeren. ’s Morgens
wordt onze verbinding in de wijkcentrale over gezet. Deze hele dag is er geen vaste
telefoonverbinding en geen internet mogelijk totdat de monteur de installatie voltooid heeft.

U kunt eventuele ziekmeldingen of dringende boodschappen dan wel via de mail doorgeven. We
kunnen deze dan op onze mobiel lezen.
Typecursus.
We kregen bericht van Typetuin dat de cursus helemaal vol zit. De betreffende ouders krijgen
via Typetuin de nadere informatie.
Bedankt.
Namens de ouderwerkgroep mag ik u bedanken voor de kerstspullen die we hebben gekregen. Het
was zo veel dat we genoeg hebben. Dank!
MR.
Maandag a.s. staat de volgende vergadering van de medezeggenschapsraad op de agenda. U kunt
eventuele agendapunten betreffende schoolbeleid sturen via de mail naar
mrdegrondtoon@gmail.com. Uiteraard kunt u ook de leden van de oudergeleding persoonlijk
benaderen wanneer u vragen heeft over schoolbeleid.
Ouderklankborgroep
Op donderdag 24 januari wil ik graag de eerste bijeenkomst van de ouderklankbordgroep plannen.
De huidige leden van de klankbordgroep en diegenen die zich eerder aangemeld hebben, zullen
hierover nog benaderd worden. Mocht u deel willen nemen, dan kunt u dat nog laten weten.
Doel van de klankbordgroep is om informeel te overleggen over zaken die bij ouders leven. Om
het overleg niet te groot te maken, houd ik een aantal van (ongeveer) acht deelnemers aan.
Belangrijke data:
Maandag 14 januari: de medezeggenschapsraad vergadert.
Dinsdag 15 januari: de school is niet bereikbaar via telefoon of internet
Zaterdag 19 januari: Mw. Gea van der Poel, onze administratief medewerkster, is jarig. Van harte
gefeliciteerd.
Woensdag 23 januari: groep 8 bezoekt het CSV
Donderdag 24 januari: ouderklankbordgroep

De volgende TamTam mag u rond 25 januari 2019 verwachten.
Met vriendelijke groet, ook namens de collega’s.
Stef Baars.

