Nieuwsbrief 221
Randwijk, 31 augustus 2015
Aan ouders en andere lezers,
Algemeen
Vandaag zijn we officieel aan het schooljaar 2015-2016 begonnen. We heten u allen heel hartelijk welkom na 6
weken vakantie. We zijn God dankbaar dat we alle kinderen, maar ook de ouders en het personeel, weer in
gezondheid terug zien.
Vrijdagmorgen 28 augustus zijn wel als team gestart met een Bijbelstudie vanuit o.a. Psalm 62. Het is fijn om als
team het jaar te beginnen vanuit het Woord van God dat richting wijst en kracht geeft. Daarna hebben we onze
eerste vergadering gehad en zijn er al weer heel wat puntjes op de i gezet.
Vanmorgen is de school weer gevuld met kinderen en ouders. Doet voelt beter dan een lege school. Het is voor
de meeste kinderen best spannend om te beginnen in een nieuwe klas en/of met (een) andere leerkracht(en). We
hopen dat het snel went. Geef uw kind(eren) maar rustig even de tijd om te acclimatiseren. Mochten er vragen
of onduidelijkheden zijn, dan is het belangrijk dat u dit op school laat weten.
Laten we elkaar een goed en gezegend nieuw schooljaar toewensen!
In deze nieuwsbrief willen we tegelijkertijd uw aandacht vragen voor een aantal verschillende zaken. Voor
ouders is een aantal bijlagen toegevoegd, waarvan het opgavenblad weer terug naar school moet.

Het is dus van belang dat u deze nieuwsbrief goed leest.

Welkom
Nieuwe leerlingen:
Vandaag heten we Tobias Dingemanse en Rhodé Noordam van harte welkom in de kleutergroep! Voor de vakantie
zijn jullie al een keertje komen kennis maken. Nu mogen jullie elke dag naar school. Dat heeft lang geduurd, maar
nu is het gelukkig zover. We wensen jullie veel plezier toe op onze basisschool!
Stagiaires onderwijsassistenten:
Dit jaar krijgen we twee onderwijsassistenten die bij ons hun stage komen doen. We heten Marit Derksen en
Anne-Marijn de Gast van harte welkom. Marit zit in het tweede leerjaar van het ROC A12 en gaat op de
donderdagen en op de vrijdagen haar stage lopen in groep 7/8. Anne-Marijn is ook een tweede-jaar-studente en
komt van het Hoornbeeck college. Anne-Marijn doet haar stage in de kleutergroep en komt op woensdag,
donderdag en vrijdagmorgen. Beiden komen vanaf deze week en blijven tot en met januari/februari 2016. We
wensen beide dames veel plezier en een fijne stagetijd toe!!
Felicitaties
Net voor de zomervakantie is juf Hak verloofd met haar Marcel. We wensen hen veel geluk en een goede
voorbereidingstijd op hun huwelijk dat eind van dit schooljaar zal plaatsvinden (laatste schooldag 15 juli 2016;-).
T.z.t. wordt u daar uiteraard verder over geïnformeerd. Ook heeft juf Hak haar HBO studie pedagogiek
afgerond, waarmee we haar van harte feliciteren. We zijn trots op onze kleinste juf!
Ook juf Van de Werken hoopt dit schooljaar in het huwelijk te treden met haar Erik. We krijgen het druk met
het organiseren van twee bruiloften. Maar wij houden wel van feestjes, dus dat gaat goed komen.
Bij de familie Aarnoudse is 28 juli 2015 een dochter geboren. We feliciteren de ouders, maar ook Henk-Jan en
Matthias van harte met dit Godsgeschenk. Wat zal Nadine verwend worden door haar twee grote broers!
Ook bij de familie Hoefnagel is in de vakantie een baby geboren, een jongen die ze Samuël noemen. Boffen
Jonathan, weer een klein broertje! Wat is God goed! We feliciteren ook de familie Hoefnagel van harte met de
geboorte van hun zoon en broertje. Beide gezinnen van harte Gods zegen gewenst bij de opvoeding van de
kinderen.

Spreekavond maandagavond 7 september: alleen bij bijzonderheden
Via het ouderportaal hebt u de overdracht van uw kind(eren) voor de nieuwe leerkracht(en) kunnen lezen (zie
informatie hierover in de vorige nieuwsbrief).
Hiermee is de spreekavond van 7 september in principe vervallen. Maar mocht u veranderingen of
bijzonderheden over uw kind(eren) met de nieuwe leerkracht(en) willen delen, dan kunt u deze week tot
vrijdagmorgen 9 uur via de mail contact met de leerkracht(en) opnemen. Op onze site en op de namenlijst vindt u
de mailadressen van alle leerkrachten. De leerkracht maakt dan met u een 10 minuten afspraak voor
maandagavond 7 september.
Hulpouders gevraagd
Ieder jaar zijn er ouders die op school helpen. Dit wordt door zowel kinderen als leerkrachten bijzonder
gewaardeerd. Zonder uw hulp kunnen bepaalde activiteiten op school niet doorgaan. Daarom doen we ook dit jaar
weer een beroep op uw hulpvaardigheid. Er is een aantal activiteiten waarbij uw hulp structureel heel welkom is,
zoals bij handvaardigheid in de hogere groepen en het spelletjesuur bij de kleuters. Uw keuze hoeft niet
afhankelijk te zijn van de groep waarin uw kind zit. U kiest wat u leuk vindt. Ook grootouders worden van harte
uitgenodigd te komen helpen op school! U kunt zich voor één of meerdere activiteiten opgeven door het
bijgevoegde opgavenblad in te vullen. Ook wanneer u in het vorige schooljaar al heeft geholpen op school en dat
nu weer wilt doen, ontvangen we graag het opgavenblad (zie bijlage) van u retour.
Directiemail
De directiemail (dir@randwijksmdb.nl) gaat beheerd worden door juf Floor en juf Lammers. Degene die werkt,
beantwoordt de directiemail. Zo voorkomen we opeenhoping van mails en kunnen we u zo goed en snel mogelijk
van dienst zijn.
Namenlijsten, psalmrooster en gymrooster 2015-2016
De namen met de daarbij behorende adressen en telefoonnummers van de kinderen die bij uw kind in de groep
zitten, worden in een aparte mail aan u verstuurd. Het telefoonnummer van de leerkracht(en) van uw kind staat
ook op de namenlijst vermeld. We vragen u alleen in dringende gevallen de leerkracht(en) te bellen. U kunt wel
altijd de mail gebruiken. Mailadressen vindt u (ook) op de site van onze school. Vanwege privacy redenen vindt u
op onze site geen telefoonnummers van onze leerkrachten.
Het psalmrooster vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief, zodat u weet welke psalmen er geleerd gaan worden.
In deze eerste week wordt er nog geen psalm overhoord.
In één van de bijlagen vindt u ook het nieuwe gymrooster voor dit jaar, zodat u weet wanneer uw kind(eren) uit
groep 3 t/m 8 hun gymspullen mee naar school moeten nemen. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is gymkleding
verplicht. Graag stevige en goed passende gymschoenen zonder zwarte zolen, een shirt en een korte broek of
een gympakje.
Het is voor de kinderen en voor de jufs prettig als m.n. de jongere kinderen op de gymdag makkelijke kleding
dragen. Het aan- en uitkleden gaat dan wat sneller.
En….het is voor de kleuterleerkracht heel prettig als de kleuters schoenen dragen die ze zelf aan- en uit kunnen
doen. We zijn nl. heel zuinig op de rug van Juf Vergunst! In het bijgevoegde rooster ziet u dat het voor de
kleutergroepen niet mogelijk is om voor elk dagdeel tijd te reserveren in de gymzaal voor bewegingonderwijs.
Bewegingsonderwijs staat echter wel elk dagdeel op het activiteitenplan van de kleuters. Bij goed weer spelen
ze buiten en als ze bij regenweer niet in de gymzaal kunnen, wordt er een spelles in het lokaal gegeven. De vaste
gymochtend voor de kleuters is op de vrijdagmorgen. De gymschoenen van de kleuters blijven gewoon op school.
Ouderinloop
Een ouderinloop van 15 minuten staat een aantal keren op de jaarkalender. In de praktijk betekent dit dat u vijf
minuten voor schooltijd (als de bel gaat) met uw kind naar binnen gaat en dan 15 minuten (dus tot 8.40 uur) in de
klas van uw kind kunt zijn om te kijken wat uw kind heeft gedaan of gemaakt of even gezellig een praatje te
maken. Het is niet de bedoeling om op dit moment over eventuele problemen van uw kind te praten. Hiervoor
kunt u een afspraak maken met de leerkracht.

Bidden voor de school (berichtje van de gebedsgroep)
De afgelopen 9 jaar hebben we met een groep moeders gebeden voor de school, voor het team, het bestuur en
ook voor specifieke situaties in gezinnen. Ook in het komend schooljaar willen we hier weer tijd voor vrijmaken.
Omdat een aantal moeders afscheid heeft genomen van de school (hun jongste kind is naar de middelbare school
gegaan), zou het fijn zijn om weer nieuwe ouders te verwelkomen! A.s. donderdagmorgen 3 september komt de
gebedsgroep weer voor de eerste keer bij elkaar. Voor informatie (o.a. hoe laat we beginnen en waar het wordt
gehouden) kunt u bellen of appen naar Elseline de Jong: 06-12254859. Waarschijnlijk komt de gebedsgroep elke
eerste donderdag van de maand bijeen. Dit wordt 3 september definitief afgesproken.
Wat zou het fijn zijn als u één keer per maand een klein uurtje met ons wilt meebidden! Hartelijk welkom!
Wist u dat:
- u in de volgende nieuwsbrief wordt geïnformeerd over de nieuwe leesmethode waar we dit schooljaar in
groep 3 mee gaan starten en dat we de (groot)moeder(s) die de boekjes al hebben geplastificeerd heel
hartelijk bedanken voor dit monnikenwerk?!
- uw kinderen geen mais mogen plukken op het veld naast de begraafplaats en dat het fijn zou zijn als u
hier als ouders ook op toeziet?
- er geen honden op het plein en in school welkom zijn?
- er in de broodtrommels (TSO) geen snoep is toegestaan, ook niet bij de kleuters?
- u de gymzaal kunt huren en voor een afspraak voor verhuur de beheerder, Erik Verwoert, kunt mailen:
gymzaal.smdb@gmail.com en dat zijn mobiele nummer 06-19275358 is?
Planning tot DV eind september 2015
31 augustus

Eerste schooldag voor groep 1 t/m 8. Welkom om 8.30 uur!

3 september

Hoofdluiscontrole (middag)

7 september

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

10 september

Groep 5 en 6 training korfbaltoernooi: 18.30 tot 19.30 uur op de velden
van het HPC. Informatie hierover volgt z.s.m.

15 september

Groep 7 en 8 training korfbaltoernooi: 18. 30 tot 19.30 uur op de velden
van het HPC. Informatie hierover volgt z.s.m.

21 september

Info-avond: reilen en zeilen in de groep en workshop zorg

23 september

Korfbaltoernooi voor groep 3 t/m 8 (middag)

28 september

Eerste schaakles (15.30-16.30 uur)

Data spreekavonden schooljaar 2015-2016 (noteer vast in uw agenda!)
7 september 2015

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

21 september 2015

Info-avond: reilen en zeilen in de groep en workshop zorg

12 en 13 oktober 2015

Spreekavonden welbevinden (voor alle ouders verplicht)

8 en 10 december 2015

Spreekavonden 1e rapport

27 januari 2016

Spreekavond ouders groep 8: advies VO

5 en 7 april 2016

Spreekavond 2e rapport voor groep 1 t/m 7

7 juli 2016

Inloop na schooltijd (15.15-16.00 uur) voor alle groepen. 3e
rapport/rapportagekaart en plakboek

Namens het team een hartelijke groet,
Mw. M. Lammers

