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Godsdienstig Vormingsonderwijs.
Onze school is een openbare school. Dat wil
zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht
hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze
lessen schenken wij aandacht aan de
belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen
die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op
diversiteit en op respect voor de verschillende
geloven en levensovertuigingen die er zijn.
Maar misschien wilt u meer dan dat?
Binnen onze school bieden wij ook godsdienstig
vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch
vormingsonderwijs (HVO)aan. GVO/HVO laat
kinderen diepgaander kennis maken met de
religie of persoonlijke levensbeschouwing van uw
keuze.
GVO en HVO zijn vrijwillige vakken en worden niet
door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd,
maar door speciaal opgeleide vakdocenten van de
betreffende GVO- en HVO-organisaties.
De lessen vinden 1 x per week binnen schooltijd
plaats en duren 3 kwartier. De lessen zijn voor de
kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8. Er zijn voor u
geen kosten aan deze lessen verbonden.
Natuurlijk zullen de landelijke organisaties
samenwerken met de plaatselijke
kerkgenootschappen voor het vinden van nieuwe,
of het behouden van huidige vakdocenten.
Voor onze school hebben dit schooljaar alleen
afspraken kunnen maken met de HVO-organisatie.
In voorgaande jaren bestonden ook contacten
met het protestants-christelijk
godsdienstonderwijs (PC) en rooms-katholiek
godsdienstonderwijs (RK). Die mogelijkheden
willen we in kaart blijven brengen.

Stakingsdag.
Woensdag 30 mei 2018 is uitgeroepen tot

stakingsdag in onze regio. We weten nog niet wat
de gevolgen voor onze school zijn, maar
misschien kunt u er alvast rekening mee houden.

Open dag in Sinderen.
Op woensdag 16 mei, van 9.00 uur -12.00 uur
staan de deuren van de Wegwijzer in Sinderen
open voor ouders die op zoek zijn naar een
basisschool voor hun kind (eren). In de bijlage de
flyer die verspreid is.

Naar de brugklas.
Sensire en Help Gewoon Jeugd houden voor
ouders en leerlingen een bijeenkomst met als
onderwerp “Naar de brugklas”.

Meivakantie.
Aanstaande donderdag vieren wij als meesters en
juffen onze gezamenlijke verjaardag. Daarna start
de meivakantie van 27 april 2018 t/m 4 mei 2018 .
Wij wensen iedereen een hele fijne tijd.

Indien u uw kind (kinderen) wilt laten deelnemen
aan GVO of HVO, vragen wij u bijgevoegd
aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren
bij de groepsleerkracht. De gegevens mailen kan
ook, naar rob.luimes@obsopkoers.nl
Dit kan uiterlijk deze week (t/m 26 april 2018).
Meer informatie GVO kunt u vinden op de website
www.gvoenhvo.nl en/of in de bijlgen. De kinderen
krijgen morgen een papieren versie van het
aanmeldformulier mee.
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