Nieuwsbrief 220,
Randwijk, 10 juli 2015

Aan ouders en andere lezers,
Algemeen
Dit is de laatste nieuwsbrief die u ontvangt in het schooljaar 2014-2015. Als we het schooljaar
overzien waren er veel gezellige activiteiten, maar ook zorgen die we met elkaar mochten delen.
We mogen God danken voor Zijn trouw over ons en voor de kracht die Hij gaf om het vele werk te
kunnen doen.
Er was ook dit jaar veel hulp van ouders bij allerlei activiteiten. Het is voor ons heel waardevol dat er
steeds weer ouders zijn die ons voortdurend bij staan. Heel hartelijk dank daarvoor!
Hard is er gewerkt door de kinderen, maar ook door de leerkrachten. Een periode van rust is dan ook
iedereen van harte gegund. Een heel goede en ontspannen vakantie toegewenst! We hopen elkaar in
gezondheid weer te ontmoeten op DV maandag morgen 31 augustus 2015 om 8.30 uur.
Directie: hoe verder?
Het aantrekken van een interim-directeur kost wat meer tijd dan we dachten. We willen een beslissing
hierover, in goed overleg met de MR, na de zomervakantie nemen. Daarom heb ik (Martine Lammers)
besloten door te gaan met mijn functie tot en met DV 2 oktober. Met extra inzet van juf Floor en
mevrouw De Bruijn en niet te vergeten meneer Van Zetten, gaat dat vast lukken.
We houden u op de hoogte.
Een gevolg hiervan is dat juf Lammers de eerste vijf woensdagen niet in groep 6 zal lesgeven. Juf Hak
is bereid deze woensdagmorgens zelf voor de klas te staan. Bedankt, juf!
Juf Hak werkt de woensdagmorgen van 8.30-10.30 uur, want na de pauze heeft de groep twee blokken
gym van juf Hakkert.
De werkdagen van juf Lammers blijven op dinsdagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen.
Juf Floor is voor IB- en directietaken aanwezig op dinsdag, woensdagmorgen en donderdag.
Mevr. De Bruijn werkt na de zomervakantie de hele maandag, de woensdag- en de vrijdagmorgen.
Afscheid en welkom
Groep 8
Graag noemen we nog één keer de namen van onze groep 8-ers en nemen we in deze nieuwsbrief al een
beetje afscheid van hen: Mike Budding, Willem van Deelen, Joëlle Floor, Thijmen van de Graaf, Emma
Jansen, Elise Jonker, Sem Loe, Simon van Maanen, Anneke de Regt, Tiemen van Rijswijk, Lucas Smits,
Sjan Tiggeloven, Ineke Vossers en Niels van der Wal. We wensen alle groep 8-ers heel veel plezier op
hun nieuwe school. “ Stel je vertrouwen op de Heere God, want in Zijn hand ligt heel je levenslot”.
Maarten en Daan
Maarten Willems (groep 6) en Daan Derksen (groep 3) starten na de vakantie op een nieuwe school.
Maarten gaat naar de Regenboogschool te Ede en Daan gaat naar de Detmarschool in Ochten.
Als het nodig is, ben je een echte ridder, Maarten. En ridders kunnen ze wel gebruiken op de
Regenboogschool! Lief en leed hebben we alle jaren met elkaar gedeeld. Je blijft een speciaal plekje bij
ons houden, Maarten ook al ga je nu naar Ede.
En jij zorgt altijd heel goed voor andere kinderen Daan, dat is heel mooi van jou! Ze zullen je missen in
de klas. Op de Detmarschool zullen ze blij met jou zijn!
Er gaat voor jullie beiden heel wat veranderen, maar God verandert nooit! Hij is de Goede Herder, Hij
is overal. We hopen dat jullie het snel naar de zin zullen hebben op jullie nieuwe school. We wensen
jullie en jullie ouders van harte Gods zegen toe voor de toekomst.

Anouk, Luuk en Rick
In de zomervakantie gaat de familie Dirksen verhuizen naar Gendt. Dat betekent dat Anouk (groep 5b),
Luuk (groep 2) en Rick (groep 1) onze school gaan verlaten en naar een nieuwe school gaan. Dat zal vast
wel even wennen zijn. We wensen jullie alvast heel veel plezier op de basisschool De Vonkenmorgen in
Gendt.
Jullie moeten maar goed helpen met de verhuizing, maar dat zal geen probleem zijn want helpen kunnen
jullie alle drie super goed!
We wensen jullie, maar ook jullie ouders een heel goede tijd toe in Gendt en Gods zegen voor de
toekomst. Dag!!
Juf voor groep 4b/5
Voor de woensdagmorgen in groep 4b/5 hebben we juf Van Ooijen uit Kesteren bereid gevonden les te
geven aan groep 4b/5. Juf Van Ooijen heeft de afgelopen periode in een aantal groepen al les gegeven
en is dus geen onbekende voor ons. We heten haar heel hartelijk welkom en hopen dat ze een fijne tijd
tegemoet gaat op onze school!
Oudercommissie leden
Mevrouw Ellen van Maanen (voorzitter) en mevrouw Celia Tiggeloven (secretaresse) verlaten helaas de
OC. Ook mevrouw Frederike Veldman gaat de OC verlaten. We bedanken hen alle drie heel hartelijk
voor hun betrokkenheid en hun inzet. Ellen, Celia en Frederike, we wensen jullie graag alle goeds en
Gods zegen voor de toekomst! De voorzittershamer wordt overgenomen door mevrouw Rianne Pitlo en
de nieuwe secretaresse wordt mevrouw Janine Zandsteeg. We wensen hen veel plezier met hun nieuwe
taak!
Nieuwe leerling:
We heten Laurens Huisman van harte welkom in de kleutergroep. Je hebt het zo te zien prima naar je
zin, Laurens en dan krijg je nu alweer vakantie….Maar na de zomervakantie kom je weer, toch? Gezellig!
We wensen je veel plezier toe bij ons op school.
Juf Roelofsen
We nemen ook afscheid van juf Roelofsen, onze LIO-stagiaire. Juf Roelofsen heeft volgende week
haar eindgesprek. Nog even spannend, juf;-)
We bedanken Juf Roelofsen voor haar inzet en het onderwijs dat ze heeft gegeven aan de kinderen
van groep 4b/5. Graag wensen we haar van harte Gods zegen voor de toekomst!
Luizencomité
Na vele hoofdjes onderzocht te hebben op kriebelbeestjes gaan mevrouw Arenka de Regt en mevrouw
Celia Tiggeloven stoppen met deze taak. We bedanken deze dames van harte voor het werk dat ze
hebben gedaan en zijn blij een aantal moeders weer welkom te mogen heten in dit comité.
Mevrouw Willianne Mulder en mevrouw Antoinette van Boven worden intern opgeleid tot
kriebelbeestjesspecialist. We wensen hen veel plezier! De luizenmoeders zullen iedere donderdag na
een vakantie alle hoofden van onze kinderen onderzoeken…
Schaakles en gitaarles
Van september 2015 tot januari 2016 (in januari is het schaaktoernooi) zullen iedere week op
maandagmiddag na schooltijd schaaklessen worden gegeven.
Na de herfstvakantie tot de meivakantie starten de gitaarlessen op de donderdagmiddag.
Waarschijnlijk worden er weer 2 groepen gemaakt. De kinderen krijgen dan om de week gitaarles.
Voor zowel de schaaklessen als de gitaarlessen wordt een kleine vergoeding gevraagd.
In de nieuwsbrief van 31 augustus 2015 krijgt u meer informatie en kunt u uw kind(eren) opgeven voor
deze lessen.

Overdracht leerlingen via ouderportaal
In deze laatste schoolweken schrijven alle leerkrachten van alle leerlingen een overdracht voor de
nieuwe leerkracht(en) van uw kind(eren). U kunt dit lezen via het ouderportaal. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u naar de leerkracht(en) van uw kind(eren) reageren. Dit kan mondeling
of via het mailadres van de leerkracht of via ParnasSys. Als u via ParnasSys een reactie geeft, vragen
wij u dit te melden bij de leerkracht omdat wij geen automatisch bericht krijgen als er een reactie
wordt geplaatst. Zo nodig wordt de overdracht bijgesteld. Hiermee vervalt in principe de eerste
spreekavond aan het begin van het nieuwe jaar. Mocht u veranderingen of bijzonderheden met de
nieuwe leerkracht(en) willen delen dan kunt u in de eerste schoolweek via de mail contact met de
leerkracht(en) opnemen en desgewenst wordt er dan voor maandagavond 7 september een afspraak
met u gemaakt.
Zendingsgeld: een gebaar voor onze naaste
Niet alleen in woorden maar ook in daden meeleven met de ander vinden we heel belangrijk voor de
vorming van kinderen. Daarom mogen de kinderen iedere maandagmorgen zendingsgeld meenemen. Ook
op andere momenten is er dit jaar voor goede doelen geld verzameld.
Dit schooljaar is er €600,- naar onze twee adoptiekinderen van Woord en Daad gegaan. Ook is er €75,naar andere goede doelen overgemaakt, nl. naar de GZB (Gereformeerde Zendingsbond), KDRe in Haïti
(Woord en Daad: samenwerken voor reële ontwikkeling) en naar Mercy Ships (varende operatiekamers
die naar ontwikkelingslanden gaan).
Verder is er op de projectavond nog €403,- opgehaald voor een waterput project van Woord en Daad.
Met kerst hebben we met het schoenendoosproject 78 schoenendozen gevuld en is er tijdens de
viering €610,- opgehaald voor het vervoeren van de schoendozen.
We zeggen alle gevers hiervoor heel hartelijk dank!
Wist u dat:
- er in het kleuterhalletje nog een ton staat met gevonden voorwerpen?
-

-

u op de eerste schooldag, 31 augustus, het nieuwe gymrooster en het nieuwe psalmrooster per mail wordt
toegestuurd?
alle ouders van de groepen 1 t/m 8 op de eerste schooldag ook een lijst krijgen met namen en adressen van
de kinderen die bij uw kind in de groep zitten? En als u niet wilt dat het adres van uw kind wordt
meegegeven, u dit volgende week moet laten weten op school (dir@randwijksmdb.nl)?
u aan het begin van het nieuwe schooljaar een nieuwe schoolgids per mail krijgt toegestuurd waar ook de
jaarplanning in opgenomen is?
juf Vergunst oude schoenen, slippers, laarzen e.d. spaart i.v.m. het thema de schoenenwinkel?

Planning laatste schoolweek en alvast belangrijke data DV begin nieuwe schooljaar
13 juli

Desgewenst spreekavond groep 1 t/m 7

14 juli

Afscheidsavond groep 8 (start 19.30 uur)

15 juli

Vossenjacht voor groep 1 t/m 7 (groep 8 zijn de vossen)

16 juli

Strooien groep 8

17 juli

12.00 uur begin van de zomervakantie t/m 28 augustus 2015

31 augustus

Eerste schooldag voor alle groepen. Start om 8.30 uur!!
Ouderinloop van 8.30 – 8.45 uur.
Nieuwsbrief met bijlagen (opgavenblad hulp ouders, roosters en groepslijsten) worden per
mail verstuurd .

3 september

Hoofdluiscontrole

7 september

Spreekavond: echt alleen als er bijzonderheden zijn, zie info in deze nieuwsbrief.

21 september

Info avond voor ouders: reilen en zeilen in de groep

23 september

Korfbaltoernooi (middag)

Met vriendelijke groet en alvast een zonnige vakantie gewenst!
Namens het team, Mw. M. Lammers

