Nieuwsbrief 224
Randwijk, 11 december 2015

Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
Midden in een wereld van aanslagen, in een wereld waar zoveel mensen op de vlucht zijn, bevinden we ons in de
adventstijd. Letterlijk betekent advent: God komt naar ons toe. Wat is dat een geweldig blijde boodschap in alle
zorgen die er zijn in de wereld en mogelijk in ons eigen leven. Een heerlijke boodschap om door te mogen geven
aan alle kinderen van de School met de Bijbel: Jezus Christus kwam naar deze donkere wereld om het Licht te
zijn, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes 3 vers 16). Dit
gelovig belijden, geeft troost en licht in ons leven!
We vieren met de kinderen het kerstfeest op school op vrijdagmorgen 18 december. Het thema is dit jaar:
Licht in de nacht. Ouders, verzorgers en grootouders zijn hierbij van harte welkom. Zie mail daarover.
Vergeet u zich niet via info@randwijksmdb.nl op te geven als u komt? Voor oppas wordt gezorgd.
Na de kerstviering gaan de kinderen weer naar de klassen en begint om 12.00 uur de kerstvakantie.
Personeelsnieuws
Afscheid dhr. Van Zetten
We hebben inmiddels afscheid genomen van onze algemeen directeur dhr. Tonie van Zetten. Ook voor onze
school heeft dhr. Van Zetten veel betekend. Niet alleen onderwijskundig, maar zeker ook als persoon. Hij was er
altijd als we hem nodig hadden. Met wijsheid en humor ging hij te werk, wat wij in hem bijzonder hebben
gewaardeerd. Op zondag 6 december is hij bevestigd als predikant van o.a. Breuchem/Kerkwijk. We danken God
voor het goede wat we in hem voor onze school en als team mochten ontvangen. Graag wensen we hem en zijn
gezin van harte Gods zegen voor de toekomst.
Welkom dhr. Van der Mark
Zoals u in eerdere berichtgeving hebt kunnen lezen, heeft het bestuur van SSBB dhr. Van der Mark per
1 december 2015 benoemd tot algemeen directeur van de vijf scholen die onder onze stichting vallen. We heten
hem hartelijk welkom en wensen hem van harte Gods zegen bij zijn nieuwe taak als algemeen directeur.
Hieronder leest u een bericht van hem:

Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Riny van der Mark, 48 jaar en we wonen in
Veenendaal. Geboren te Hedel maar getogen in Ochten, het hart van de Betuwe.
In mijn persoonlijke leven is er de afgelopen jaren veel gebeurd. Mijn eerste vrouw is
overleden aan leukemie. In 2015 ben ik hertrouwd. Uit mijn eerste huwelijk heb ik twee
prachtige dochters en inmiddels ben ik ook de trotse opa van een kleinzoon.
Mijn tweede vrouw heeft twee geweldige zoons. We zijn lid van de Gereformeerde
Gemeente te Veenendaal. In mijn vrije tijd ben ik graag in beweging: wandelen met onze
hond, mountainbiken in de prachtige bossen op de Utrechtse Heuvelrug en volleyballen.
Lezen doe ik ook graag. En verder trekken we er in de vakanties graag op uit.
Jarenlang ben ik werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Eind jaren ‘90 heb ik de overstap gemaakt naar het
onderwijs. In het onderwijs heb ik de volgende functies gehad: groepsleerkracht, bouwgroepcoördinator,
teamleider en sinds 1 mei 2008 locatiedirecteur van De Wegwijzer te Kesteren. Al die jaren heb ik genoten van
dit mooie werk: direct of indirect verantwoordelijk voor goed onderwijs aan onze kinderen. Wat bijzonder dat
we ook op onze scholen in de Betuwe de kinderen mogen wijzen op de Heiland, de Heere Jezus Christus. Dat kan
niet zonder de zegen van onze God en Schepper. Gebed voor en met elkaar blijft nodig. Bidt u mee?
We zullen Tonie van Zetten gaan missen. Zijn inzet, wijsheid, visie en geduld. Maar vooral zijn liefde voor het
kind en het Bijbelgetrouw onderwijs. We hebben veel van hem geleerd. Ik spreek de hoop en de wens uit dat de
samenwerking hetzelfde blijft: constructief en altijd het beste voor elkaar zoekend.

Daar mag u ons altijd op aanspreken. Hoewel een algemeen directeur logischerwijs wat verder van de werkvloer
afstaat, hoop ik niet dat de afstand ook groot is. De locatiedirecteur is en blijft het aanspreekpunt, maar indien
nodig kunt u mij altijd benaderen: 06 27527261 of directie@ssbb.nl
Welkom dhr. Meerkerk
Na de kerstvakantie hoopt dhr. Meerkerk op onze school te beginnen als interim-locatiedirecteur. We heten
hem hartelijk welkom en hebben alle vertrouwen in de samenwerking met hem, gezien de goede tijd die we
eerder met hem hebben gehad (in de periode van 2005 tot 2008). Dhr. Meerkerk zal één dag in de week (de
dinsdag) aanwezig zijn op school. In de eerstvolgende nieuwsbrief leest u meer over hem.
Werkzaamheden juf Lammers
Zoals u weet, ga ik (Martine Lammers) per 1 januari een stapje terug doen en zal ik mijn functie als
locatiedirecteur (op eigen verzoek) beëindigen. Tot begin april zal ik als lid van het Management Team (MT) nog
drie morgens directietaken uitvoeren en wel op de dinsdag-, de woensdag- en de vrijdagmorgen. In die periode
hoop ik ook mijn taken over te dragen en af te ronden. Het is de bedoeling dat ik vanaf 11 april word ingewerkt
in mijn nieuwe functie in Lienden. Op vrijdag 29 april hoop ik afscheid te nemen van de School met de Bijbel.
Gelukkig duurt het nog even voordat we definitief afscheid van elkaar nemen.
Vanaf januari tot en met 8 april mag u voor al uw vragen met mij contact op blijven nemen. Indien nodig of
gewenst zal ik over bepaalde zaken overleg hebben met dhr. Meerkerk, omdat hij de eindverantwoordelijke
persoon is geworden.
Procedure nieuwe locatiedirecteur
In januari 2016 wordt opnieuw de procedure voor een nieuwe locatiedirecteur voor onze school gestart. We
hopen en bidden dat deze functie dan vervuld kan worden. Als er half april nog geen nieuwe locatiedirecteur is,
zullen we u tijdig infomeren over wie mijn taken samen met dhr. Meerkerk tijdelijk overneemt.
Werkdagen juf Floor en mw. De Bruijn
Na januari zal juf Floor zich weer volledig richten op haar IB-taken en stopt ze met het uitvoeren van
directietaken. Jammer dat ze geen ambitie heeft om locatiedirecteur te zijn, want het uitvoeren van
directietaken ging haar uitstekend af. Bedankt juf, voor je inzet en steun! Gelukkig maakt ze deel uit van het
Management Team (MT) en blijft haar expertise op deze manier aanwezig. Haar werkdagen zijn vanaf januari
weer op dinsdag (hele dag) en woensdagmorgen.
Om ervoor te zorgen dat er bijna ieder dagdeel een teamlid zonder klas op school aanwezig is, zal mw. De Bruijn
tijdelijk van werkdag veranderen. Haar werkdagen zijn vanaf januari: maandag (hele dag), donderdag- en
vrijdagmorgen.
Wie werkt wanneer
Hieronder een overzichtje wie wanneer werkt, zodat er (bijna) altijd iemand aanwezig is die lopende zaken op
kan pakken. Op de momenten dat onderstaande personen er niet zijn, nemen de aanwezige teamleden het over.
Maandag (hele dag): mw. De Bruijn
Dinsdag: dhr. Meerkerk, juf Floor en juf Lammers (tot 14.00 uur)
Woensdagmorgen: juf Floor en juf Lammers
Donderdag tot 14.00 uur: mw. De Bruijn
Vrijdagmorgen: juf Lammers, mw. De Bruijn
Nieuws juf Sok
Juf Sok is in blijde verwachting. Eind mei hoopt Harmen een klein broertje of zusje te krijgen. We feliciteren
haar van harte met dit nieuwe leven. Juf Sok voelt zich prima en is, zoals altijd, topfit;-) Voor de meivakantie
hoopt juf Sok met zwangerschapsverlof te gaan. Wie haar zwangerschapsverlof in gaat vullen is nog onbekend.
Het heeft onze aandacht.

Welkom juf Kegelaar en juf Kalisvaart
Na de kerstvakantie hopen we een tweede kleutergroep te starten: de gele groep. Daar zijn we heel blij mee! De
ouders van alle (toekomstige) kleuters hebben hierover een brief gehad. De kinderen van de blauwe
kleutergroep houden/krijgen juf Vergunst. In de gele kleutergroep gaan twee nieuwe juffen aan de slag: juf
Kegelaar en juf Kalisvaart. Juf Kegelaar is onze LIO (Leraar in Opleiding ) van de Christelijke Hogeschool Ede.
Juf Kegelaar mag zelfstandig voor de groep onder verantwoordelijkheid van juf Floor. Zij zal worden gecoacht
door juf Van de Werken. Haar werkdagen zijn: de maandagmorgen, de dinsdag (hele dag) en de woensdag.
We heten juf Kegelaar van harte welkom en wensen haar een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!
Juf Kalisvaart is vorige week benoemd als groepsleerkracht aan onze school voor anderhalve dag. Ze is geen
onbekende in Randwijk;-) Ze heeft als (oud-)leerling, maar ook als stagiaire al kennis gemaakt met onze school
en komt nu terug als juf. We feliciteren haar van harte met haar benoeming en wensen ook haar een fijne tijd
toe op onze school. Haar werkdagen zijn: donderdag (hele dag) en vrijdagmorgen. Ook zij zal worden ingewerkt
door juf Van de Werken.
Juf Hak
Juf Hak blijft voorlopig zelf de woensdagmorgen voor haar groep staan. U hoort van ons wanneer hier
verandering in gaat komen. Bedankt, juf!
Welkom stagejuf Van der Kolk
Misschien hebt u over de stagejuf gehoord of hebt u haar al wel gezien: juf Femke van der Kolk. Ze zit in het
derde jaar van de PABO aan de Driestar en loop haar stage bij ons in groep 3/4a. Ze hoopt in 2016 nog vaker
terug te komen. Gezellig, juf! Veel succes op onze school met je stage!
Welkom en afscheid
In de kleutergroep hebben we een hele invasie: vijf nieuwe kleuters in de klas! We zullen jullie namen allemaal
even noemen: Shania van Kleef, Roos de Kleine, Mirthe Pitlo, Dieke Gaasbeek en Winston Pus. Wat gezellig dat
jullie er zijn. Jullie kunnen ook fijn het kerstfeest mee vieren op school. Jullie boffen!
We wensen jullie een hele fijne tijd toe op de basisschool!
In de kleutergroep heeft Stijn Bakker afscheid genomen. Hij is met zijn moeder naar Zevenaar verhuisd. We
vonden het fijn dat je bij ons was, Stijn. We hopen dat je snel went op je nieuwe school en in je nieuwe
omgeving.
In de vorige nieuwsbrief zijn de kinderen van de familie Brak welkom geheten. Helaas zijn ze door
omstandigheden niet in Randwijk komen wonen en is afgezien van hun komst naar onze school. Ze wonen nu in
Veenendaal en hebben daar een andere basisschool gevonden waar ze het gelukkig goed naar hun zin hebben.
We wensen Stijn en zijn moeder, maar ook de familie Brak van harte de zegen van de Heere God toe!
Vertrouwenspersoon voor leerlingen
We vinden het heel belangrijk dat kinderen zich in hun omgeving en dus ook op school veilig voelen. Daarom
werken we er hard aan pestgedrag voor te zijn. Hoe wij dit doen, leest u in de schoolgids in hoofdstuk 6.6 over
de sociale veiligheid op school. Mocht pesten toch aan de orde zijn, dan is het van belang dat de kinderen dit in
eerste instantie met hun ouders en/of leerkracht(en) bespreken.
De wet schrijft echter voor dat iedere school ook een (vertrouwens)persoon voor leerlingen heeft die het
beleid tegen pesten coördineert en als laagdrempelig aanspreekpunt fungeert.
Wij zijn van mening dat de Intern Begeleider in school daar de meest logische persoon voor is. Zoals u weet is
dat bij ons juf Floor. Om die reden heeft zij zich vorige week in alle klassen gepresenteerd als
vertrouwenspersoon, zodat het voor de kinderen duidelijk is bij wie zij terecht kunnen als ze – helaas- toch
worden gepest.
Geen kerstactie, wel paasactie
We hebben als team besloten dit jaar geen kerstactie te organiseren, maar een paasactie. Dit omdat de
kerstviering dit jaar in school wordt gevierd en de paasviering in de kerk. In de kerk wordt nl. een collecte
gehouden voor het goede doel waardoor de opbrengst aanmerkelijk hoger is.

Aanmelding broertje of zusje voor schooljaar 2016-2017
Voor ouders die nog geen kinderen op onze school hebben en overwegen hun kind aan te melden bij ons op school,
staat op woensdag 3 februari 2016 de informatie- en/of aanmeldingsavond gepland.
Voor de organisatie en planning van het onderwijs voor het schooljaar 2016-2017 is het voor ons al prettig te
weten welk broertje of zusje, van de kinderen die hier al op school zitten, we kunnen verwachten. Het gaat om
kinderen die voor 1 juli 2017 vier jaar worden.
U kunt een inschrijfformulier ophalen bij mevr. De Bruijn of haar een mail sturen (info@randwijksmdb.nl) met
de vraag of zij u het inschrijfformulier digitaal wil toesturen.
Het formulier kunt u ingevuld én ondertekend inleveren bij mevr. De Bruijn. U krijgt daarna van ons per brief of
per mail te horen dat uw kind definitief staat ingeschreven op onze school.
Bovenstaande geldt dus nog niet voor nieuwe ouders! Zij worden op 3 februari 2016 verwacht.
Wist u dat:
- er in het dorp bij het halen en brengen van de kinderen door ouders met een auto te hard wordt gereden
en dat we vragen uw snelheid aan te passen in het 30 kilometer gebied?
- we u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid op de spreekavonden?
- er nog veel gevonden voorwerpen op school liggen (handschoenen, tassen, etc) en dat alles in de
kerstvakantie wordt opgeruimd?
- als u nog stoelen kunt gebruiken u die gratis kunt afhalen op school tot vrijdagmorgen 18
december, omdat we een kar met mooie nieuwe stapelbare stoelen hebben aangeschaft?

Data t/m D.V januari 2016
11 december

Rapport/rapportagekaart en plakboek mee

14 december

Voor groep 3/4a juf Drost/ Schaakles (15.30-16.30 uur)/
Schaatsen voor groep 6,7 en 8

17 december

Gitaarles na schooltijd

18 december

Kerstviering in school met ouders en grootouders (na opgave).
De middag hebben de leerlingen vrij!

21 december t/m

Kerstvakantie

1 januari
4 januari

Start na kerstvakantie/ Ouderinloop (8.25-8.40 uur)/ Schaakles (15.30-16.30 uur)

6 januari

Spelletjesuur voor kleuters

7 januari

Hoofdluiscontrole (middag)/ Gitaarles na schooltijd

8 januari

Vrijdagmorgen ICT voor juf Hakkert, juf Van Ooijen groep 4b/5

11 januari

Schaakles (15.30-16.30 uur)

12 januari

Dhr. Meerkerk deze dag niet aanwezig/ MR vergadering (avond)

14 januari

Gitaarles na schooltijd

16 januari

Schaaktoernooi voor de kinderen die op schaakles zitten. Brief volgt in week 1.

20 januari

Juf Van Rijswijk jarig/ Spelletjesuur voor kleuters

21 januari

Gitaarles na schooltijd

26 januari

Juf Lammers jarig

27 januari

Spreekavond groep 8: advies VO

28 januari

Gitaarles na schooltijd

29 januari

Vrijdagmorgen ICT voor juf Hakkert, juf Van Ooijen groep 4b/5

Namens het team wens ik u alvast gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en een heel fijne
kerstvakantie toe!
Met vriendelijk groet,
Mw. M. Lammers

