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Aan ouders en andere lezers,
Algemeen
En dan is het herfstvakantie….. Heerlijk! Er is in deze acht schoolweken vanaf de zomervakantie hard gewerkt
door de kinderen en de leerkrachten. Vakantie is een ieder dan ook van harte gegund.
Tijdens de afgelopen spreekavonden over welbevinden hoorden we dat bijna alle kinderen inmiddels gewend zijn
in hun nieuwe klas. We zien terug op goede gesprekken met u als ouder(s). Fijn, dan u er was!
We mogen God danken voor de kracht en de gezondheid die Hij in de afgelopen periode gaf. Groot is Zijn trouw
over ons. Maar ook in het wisselen van de seizoenen, de prachtige herfstkleuren, blijkt Zijn trouw!
De maandag na de herfstvakantie betekent voor de kinderen nog een extra dag vrij i.v.m. een studiedag van het
personeel. Op D.V. dinsdag 3 november hopen we alle kinderen weer uitgerust te ontmoeten. Een gezellige
herfstvakantie gewenst!
Dag van de leerkracht
Op 5 oktober, de dag van de leerkracht, zijn alle (aanwezige) personeelsleden van de School met de Bijbel door
de OC in het zonnetje gezet. Ze werden toegezongen en kregen allemaal een prachtige zonnebloem als
waardering voor hun werk op school. Deze verrassing werd zeer gewaardeerd. Nogmaals hartelijk dank voor dit
gebaar!
Afscheid
In de herfstvakantie gaat de familie Huisman en de familie Ahmadi verhuizen en dat betekent dat Judith,
Femke en Laurens, maar ook Sajad en Mehdi onze school gaan verlaten.
De familie Huisman gaat naar Kroatië waar vader en moeder Huisman deel gaan uitmaken van een team dat zich
inzet voor Roma, een verzamelnaam voor een groep volken die rond trekken in Centraal- en Oost-Europa. Vader
Huisman gaat m.n. de voorgangers van Romakerken helpen bij het gebruiken en toepassen van de Bijbel. Moeder
Huisman zal zich richten op het vrouwenwerk in het Roma-dorp en ook de kinderen thuisonderwijs gaan geven.
Wij zullen het gezellige geklets van Judith en Femke missen;-) En nu maar veel met elkaar babbelen in het
Kroatisch! Dit is vast een uitdaging voor Marijke, de oudste dochter van de familie. Vooral voor Laurens zal alles
wel een hele ontdekkingstocht zijn. We zijn nu al benieuwd naar jullie verhalen wanneer jullie in mei 2016 met
verlof hopen te komen. We hopen en bidden dat jullie een voorspoedige reis en een goede tijd in Kroatië zullen
hebben.
De familie Ahmadi verhuist naar Sittard. Sajad en Mehdi hopen daar naar de openbare basisschool Aan de Meule
in Sittard te gaan. We zijn dankbaar dat jullie een aantal jaren bij ons op school geweest zijn. Jullie nieuwe
school boft met zulke sportieve jongens. Want jullie zijn goed in voetbal, korfbal èn schaken! Het is maar de
vraag of we nu de toernooien nog kunnen winnen… We hopen dat jullie een goede tijd tegemoet gaan op school en
in jullie nieuwe woonomgeving.
We wensen beide gezinnen van harte Gods zegen toe voor de toekomst en nemen met het onderstaande lied
afscheid van hen: Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in t’ bangst gevaar, is bij Hem veilig en

geborgen, die redt Hij godlijk, wonderbaar: wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd.
En…. wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet!
Zoals alle ouders via de mail hebben kunnen lezen hoop ik (Martine Lammers) voor de meivakantie afscheid te
nemen van de kinderen, de ouders en de collega’s van de School met de Bijbel, omdat ik na de meivakantie met
een nieuwe functie start, als Intern Begeleider voor de onderbouw, op de Eben-Haëzerschool in Lienden.
Ik kijk dankbaar terug op een mooie periode van mijn leven waarin ik bijna vijftien jaar met veel plezier heb
gewerkt op onze gezellige dorpsschool met geweldige collega’s en ouders en kinderen die me allemaal even lief
zijn! Maar het duurt gelukkig nog even voordat het zover is.

Welkom
We zijn heel blij dat we na het vertrek van vijfleerlingen kunnen vertellen dat we na de herfstvakantie ook weer
drie leerlingen rijker zijn. Op dinsdag 3 november heten we Naomi, Jan en Julius Brak graag van harte welkom
op onze school. Naomi komt in groep 6, Jan in groep 4b/5 en Julius in groep 1. De familie Brak heeft in Ethiopië
gewoond en strijkt neer in ons kleine dorp Randwijk in het (voormalige) huis van de familie Huisman.
We hopen dat de familie Brak snel went in ons mooie dorp en dat de kinderen een fijne tijd tegemoet gaan op
onze school. We zien uit naar hun komst!
EU-Schoolfruit
Dit schooljaar doet onze school (weer) mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit
leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar
ook gezellig!
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week (dinsdag, woensdag en donderdag) gedurende eenentwintig
weken gratis een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze. De school start hiermee in week 45 (3
november 2015) en het project loopt af in week 16 (22 april 2016).
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de
kinderen nu én later als ze groot zijn. Vandaar dat we graag meedoen.
Dankdag
Woensdag 4 november is het de jaarlijkse dankdag. We beginnen die morgen gewoon om 8.30 uur op school.
Van 11.00-12.15 uur zullen we met alle kinderen van de school de kerkdienst bijwonen in de Hervormde kerk
van Randwijk. De kinderen zitten met de leerkrachten en de oppasmoeders voorin de kerk. U wordt hartelijk
uitgenodigd deze dienst aanwezig te zijn. Er is kinderoppas in de Voorhof.
Wilt u uw kind(eren) geen (hele) snoeprol(len) meegeven voor tijdens de kerkdienst!? Dit leidt enorm af, maar is
ook niet nodig want alle kinderen hebben in de pauze gegeten en gedronken.
Als u aanwezig bent, kunt u na de dienst uw kind(eren) direct mee naar huis nemen. Bent u niet aanwezig, dan
kunt u uw kind(eren) bij de kerk of bij school ophalen.
We willen (alleen) de kinderen van de kleutergroep de gelegenheid geven bij de ouders te zitten in de kerk.
Met de ouders van de kleutergroep is hierover via de mail al contact geweest en zijn/worden afspraken
gemaakt. Als u als ouder(s) niet in de kerk bent, zit uw kind dus gewoon bij de eigen leerkracht of een
oppasmoeder. De kinderen van de kleutergroep van juf Vergunst hoeven woensdag 4 november geen tasje met
eten en drinken mee te nemen. Zij krijgen eten en drinken van school.
Laten we vooraf aan de dankdag ook in de gezinnen bidden voor de dominee, voor aandacht en betrokkenheid
van de kinderen, het personeel, de gemeenteleden en alle andere belangstellenden tijdens deze dienst met
zoveel (jonge) kinderen. Alvast een gezegende dankdag gewenst!
Schoolontbijt
We zijn altijd weer blij als we in de prijzen vallen en horen dat we definitief zijn ingeschreven voor Het
Nationaal Schoolontbijt. Op 10 november is het zover, want dan ontbijten kinderen en juffen allemaal om 8.30
uur op school. De Albert-Heijn in Zetten levert alle producten voor het ontbijt. Het is die morgen de bedoeling
dat er thuis niet of een heel klein beetje wordt gegeten.
Meedoen met Het Nationaal Schoolontbijt is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. We hopen met de kinderen
ook te bespreken waarom een goed ontbijt zo belangrijk is. Want een auto rijdt niet zonder benzine en een
telefoon werkt niet met een lege batterij. Dat vinden we heel gewoon. Ons lichaam heeft echter ook een
ontbijtje nodig om met energie aan de dag te beginnen. Zeker omdat ons lijf het 's nachts zonder eten heeft
moeten doen. Het ontbijt geeft ons 10 tot 15% van de energie en voedingsstoffen die we dagelijks nodig hebben.
Vooral energie uit koolhydraten, zoals in brood, is belangrijk om te starten. Dat hebben we nodig om te leren, te
werken, te sporten en te spelen!

Zendingsgeld: waarheen?
Elke maandag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen. Door geld mee te nemen, ervaren de kinderen dat wij
hier in het welvarende westen iets kunnen doen voor onze (verre) naasten. Op school sponseren we via Woord en
Daad twee kinderen uit de Filipijnen: Michelle en Richie. Graag vertellen we even kort wie zij zijn en waarom het
zo belangrijk is dat wij hen steunen.
Michelle is op geboren op 7 januari 2006. Omdat haar ouders niet veel geld hebben woont Michelle met haar
ouders bij haar grootvader, waar nog meer familie woont. Michelle houdt van zingen en dansen.
Richie is geboren op 16 mei 2008. Richie en zijn familie wonen in een huis van de regering. Zodoende hebben ze
geen eigen ruimtes, want die moeten ze met andere mensen delen. Richie speelt heel erg graag.
Door middel van onze financiële zorg kunnen Michelle en Richie naar het centrum van AMG. (AMG Filipijnen
werkt al sinds 1995 samen met Woord en Daad). Michelle en Richie gaan wel naar school, maar het onderwijs is
slecht o.a. door de grote van de groep. Daarom bezoeken beide kinderen na schooltijd het centrum, waar ze
aanvullend onderwijs, Bijbelonderwijs en een warme maaltijd krijgen. Ook krijgen ze vanuit het centrum kleding
en zo nodig medische zorg.
Verder steunen we dit jaar ook de stichting KDRe, een stichting in Haïti. KDRe richt zich op projecten voor de
lokale bevolking en werkt hierbij samen met lokale organisaties. KDRe wil dat de bevolking niet afhankelijk
wordt van externe hulp, maar dat ze juist (economische) onafhankelijk is. De belangrijkste speerpunten waar de
hulpverlening van KDRe zich op richt zijn: onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, microkredieten en
herbebossing.
Fijn, als de kinderen op maandag geld meenemen voor deze goede doelen! Alvast hartelijk dank.

Wist u dat:
- op donderdagmorgen 10 december de Kerkstraat is afgesloten i.v.m. verkeerslessen van de ANWB en
dat u die morgen uw auto niet voor de school kunt parkeren?

Data t/m D.V. eind november 2015
23 oktober

Kinderboekenmorgen/ Afscheid van Judith, Femke, Laurens en Sajad en Mehdi en
hun ouders

26 – 2 november

Herfstvakantie met extra vrije maandag ivm studiedag van het personeel

3 november

Welkom voor familie Brak. Start schoolfruit en Ouderinloop (8.25-8.40)

4 november

Dankdag: kerkdienst bijwonen, zie info in deze nieuwsbrief

5 november

Hoofdluiscontrole en start gitaarles (15.30-16.30)

6 november

Bezoek watermuseum in Arnhem door de kleuters

9 november

Schaakles (15.30-16.30)

10 november

Schoolontbijt, zie info in deze nieuwsbrief

11 november

Juf Sok afwezig. Juf de Jong voor groep 7/8. Spelletjes uur voor kleuters.
Vergadering bestuurscommissie (avond)

12 november

Gitaarles (15.30-16.30)

16 november

Schaakles (15.30-16.30)

19 november

Gitaarles (15.30-16.30)

23 november

Schaakles (15.30-16.30)

25 november

Spelletjes uur bij kleuters

26 november

Gitaarles (15.30-16.30)

30 november

Ouderinloop (8.25-8.40) en Schaakles (15.30-16.30)
Preventieavond voor ouders van jongeren van 11 - 18 jaar op het HPC (18.30-22.30)

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

