Nieuwsbrief 225
Randwijk, 4 februari 2016

Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
Vol energie zijn we alweer enkele weken in het jaar 2016 aan het werk. Een jaar waarin we te maken krijgen met
veranderingen op school. De procedure voor het benoemen van een locatiedirecteur loopt. Best spannend.
Gelukkig mogen we biddend de toekomst in Gods handen leggen, wachtend op Zijn heil en zegen.

“Wie rust vindt in Gods almacht
ervaart Zijn goede zorgen.
Zijn schaduw biedt een schuilplaats
tot aan de nieuwe morgen”. (van Arie Maasland)

Personeelsnieuws
Kennismaking met dhr. Meerkerk
Even voorstellen.......
Met ingang van 1 januari 2016 ben ik benoemd als interim locatiedirecteur van de school.
Mijn naam is Thijs Meerkerk en ik ben gedurende 43,5 jaar werkzaam geweest in het
onderwijs. Ik ben 65 jaar, getrouwd met Stien, vader van één dochter en twee zoons, en opa
van vijf kleinkinderen.
Op donderdag 17 december 2015 nam ik afscheid van de Koningin Wilhelminaschool in
Hardinxveld-Giessendam, de school waar ik het laatst werkzaam was. In 2002 startte ik
mijn werk op deze school, ook als interim-directeur. In deze periode, van 1999 tot 2009,
deed ik alleen interim werk en was ik ook gedurende een aantal jaren werkzaam op de school in Randwijk.
In deze nieuwe periode zijn we dus geen onbekenden van elkaar. Het voelt als het werken op bekend terrein en
hoewel er verschillende wisselingen zijn geweest zijn er ook nog bekende gezichten aanwezig.
Ik begon mijn onderwijs loopbaan in 1972 in Vlissingen en zette in 1978 mijn werkzaamheden voort in
Linschoten. Daar werd ik binnen een jaar 'hoofd van de school', zoals dat toen heette.
Na wat omzwervingen begon in 1999 de periode van interim werk en na een laatste periode van 'vast' werk
eindigde eind 2015 mijn loopbaan. Kort daarvoor was ik benaderd vanuit Randwijk met het verzoek om tijdelijk,
gedurende één dag per week, de vacature van locatiedirecteur te vervullen.
Aan dat verzoek heb ik graag willen voldoen. Intussen is de procedure voor het benoemen van een
locatiedirecteur gestart; hopelijk kan binnen afzienbare tijd de vacature worden vervuld en kan mijn taak weer
beëindigd worden. Ik hoop en vertrouw op een goede samenwerking met allen die bij de school betrokken zijn.
Afscheid juf Van Ooijen en welkom juf Huissoon in groep 4b/5
Juf Van Ooijen heeft vorige week afscheid genomen van onze school. Ze heeft vanaf het begin van dit
cursusjaar de woensdagen en ook een aantal vrijdagmorgens in groep 4b/5 gewerkt.
Juf van Ooijen heeft al enige tijd geleden aangegeven dat de functie op onze school teveel voor haar werd.
Ze werkt nl. ook vier volledige dagen op een andere school.
Gelukkig hebben we juf Huissoon, voorheen onze invaljuf, bereid gevonden haar plaats in te nemen.
Vanaf deze week gaat zij iedere woensdag werken in groep 4b/5. Ook komt zij een aantal vrijdagen, omdat juf
Hakkert dan ambulant is vanwege haar ICT-werkzaamheden. De data waarop zij de vrijdagen komt, staan op de
planning in de nieuwsbrieven genoemd.
We heten juf Huissoon van harte welkom en hopen op een goede samenwerking met haar.
We bedanken juf Van Ooijen voor haar inzet voor onze school en wensen haar van harte Gods zegen toe voor de
toekomst.
Afscheid stagiaires
Vorige week hebben we afscheid genomen van Marit Derksen en Anne-Marijn de Gast. Marit en Anne-Marijn
hebben een half jaar lang als onderwijsassistenten hun stage gelopen. Marit in groep 7/8 en Anne-Marijn bij de

kleuters. Jammer dat hun stagetijd voorbij is. Het was reuze handig, zulke vaardige juffen erbij in de klas!
Hartelijk bedankt Marit en Anne-Marijn, voor jullie inzet, hulp, gezelligheid en heel veel succes voor de
toekomst. “You can do all things trough Christ who strengtens us”.
Beheer van de directiemail (dir@randwijksmdb.nl)
De directiemail wordt vanaf deze week beheerd door dhr. Meerkerk (maandag en dinsdag) en juf Floor
(woensdag, donderdag en vrijdag.) Zo worden langzamerhand de taken van ondergetekende overgedragen. Wilt u
mij toch een mail sturen met een vraag of een mededeling dan kan dat naar het mailadres:
mlammers@randwijksmdb.nl
Welkom
In de blauwe kleutergroep staan twee stoeltjes extra in de kring. Die stoeltjes zijn van Amy de Wolff en Eline
Hakkert. Gezellig dat jullie er zijn, hoor! Voor Amy is alles nieuw. Maar zo te zien, ben je al helemaal gewend.
Eline had al veel verhalen over school gehoord van haar broers en zus. Maar nu mag jij vertellen van school! En
wie weet, misschien komt meester Kees nog wel een keertje bij jou in de groep?
We wensen jullie een heel fijne tijd toe op de School met de Bijbel!
We heten mw. Elseline de Jong en ook mw. Sjaan Verwoert heel hartelijk welkom als nieuwe leden van de OC.
Fijn, dat jullie de OC komen versterken! We hopen op een goede samenwerking en wensen jullie veel plezier bij
de werkzaamheden binnen de OC.
Geboren
Blij laat Winston Pus uit kleutergroep blauw weten dat hij een broertje heeft gekregen: Oliver. “Vaak heeft hij

in mama’s buik naar hem geluisterd en zachtjes tegen hem gefluisterd: Ik kan niet wachten tot je er bent.
Eindelijk kan hij hem nu dan zien en heel veel van hem houden bovendien” . Zorg maar goed voor je kleine broer,

Winston en zing maar mooi liedjes voor hem die je op school hebt geleerd. We feliciteren familie Pus van harte
met de geboorte van Oliver en wensen de ouders Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.
Vakantierooster en vrije dagen 2016-2017
Voor de vroege planners onder ons hierbij het vakantierooster en de vrije dagen voor het schooljaar 2016-2017.
Onderstaande rooster vindt u ook op onze site.
Maandagmorgen 29 augustus 2016. (Start schooljaar maandag middag 29 augustus voor alle groepen.)
Herfstvakantie met aansluitend een studiedag: 24 t/m 28 oktober en 31 oktober 2016
Vrijdagmiddag voor kerstvakantie: 23 december 2016
Kerstvakantie: 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Studiedag met daarop aansluitend de voorjaarsvakantie: 24 februari en 27 februari t/m 3 maart 2017
Goede vrijdag en 2e paasdag: 14 april en 17 april 2017
Meivakantie waaronder Koningsdag: 24 t/m 28 april 2017
Hemelvaartweek: 22 t/m 26 mei 2017
2e Pinksterdag: 5 juni 2017
Vrijdagmiddag voor zomervakantie: 14 juli 2017
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2017
TSO bericht
Aan- en afmeldingen van de TSO graag mondeling op maandag, dinsdag of donderdag doorgeven bij het TSOmeldpunt in de handvaardigheidsruimte. Dit kan vanaf 8.25 tot 8.30 uur. Liever niet via de mail en/of briefjes.
Dit gaat te vaak mis. Ruim van tevoren (een dag of enkele dagen) aan- of afmelden mag wel per mail.
We vragen u ook dringend geen snoep of (grote) koek in de broodtrommel van uw kind te doen, ook niet als uw
kind incidenteel overblijft!
Schaaktoernooi
Met zes schaaktalenten togen we zaterdagmiddag 16 januari naar het schaaktoernooi in Elst. Wat werd daar
met rode hoofden fanatiek geschaakt! En we zijn er ook niet voor niets geweest, want ons team is vierde

geworden en de twee jongere schaaktalenten, die individueel hebben geschaakt, hebben meerdere potjes
gewonnen. We zijn trots op jullie allemaal!
We bedanken hierbij onze schaakmeesters, de heren Averink en Blok. Dankzij hen was dit een mooi resultaat.
De schaakmeesters hebben er nog geen genoeg van en willen doorgaan met schaaklessen geven op de
maandagmiddag na schooltijd tot aan de voorjaarsvakantie. Na de zomervakantie wordt er dan hopelijk weer
gestart met schaken op school om zich dan weer voor te bereiden op het volgende schaaktoernooi in 2017.
Jaarverslagen Medezeggenschapsraad en Oudercommissie en financieel verslag Oudercommissie
Bij deze nieuwsbrief vindt u ter informatie de jaarverslagen van het jaar 2015 van de MR en de OC zodat u
helemaal op de hoogte bent van wat de MR heeft beziggehouden en wat de activiteiten waren van de OC. Ook is
het financieel overzicht van de Oudercommissie bijgevoegd.
Hebt u vragen over één van de jaarverslagen dan kunt u zich wenden tot juf Vergunst (voorzitter MR) en/of tot
mw. Rianne Pitlo (voorzitter OC). Voor vragen over het financieel overzicht kunt u terecht bij mw. Jolanda van
Heteren (penningmeester OC).
Wist u dat:
- broertjes en zusjes van kinderen die op onze school zitten en die voor 1 juli 2017 vier jaar worden,
aangemeld mogen worden? En dat u een inschrijfformulier bij mevr. De Bruijn op kunt halen?
- we nog hulp nodig hebben voor verschillende buitenactiviteiten m.b.t. het thema: Zwerfafval, mooi niet?
en dat wij het heel fijn vinden als u zich daarvoor opgeeft (zie mail daarover)!
- uw kind topo kan oefenen op www.topomania.nl?
Data t/m D.V eind maart 2016
5 februari

Promotieshows Mad Science (opgave techniek lessen voor groep 4 t/m 7, zie mail)

8 februari

Schaakles na schooltijd

10 februari

Vergadering bestuurscommissie (avond)

11 februari

Gitaarles na schooltijd

12 februari

Schoolfotograaf (groepsfoto’s); groep 4b/5 vrijdagmorgen juf Huissoon;
Groep 7/8 naar ARN in Nijmegen (vertrek rond 12.00 uur, mits voldoende vervoer)

15 februari

Laatste schaakles na schooltijd

16 februari

Excursie groep 6 naar gemeentewerf in Elst (middag, mits voldoende vervoer)

17 februari

Spelletjesuur voor kleuters; Opschoonmorgen in Randwijk voor hele school (na de pauze, mits
voldoende begeleiding)

18 februari

Excursie groep 4b/5 naar gemeentewerf in Elst (middag, mits voldoende vervoer)
Gitaarles na schooltijd

19 februari

Studiedag personeel; leerlingen vrij

22- 26 februari

Voorjaarsvakantie

29 februari

Ouderinlooop (8.25-8.40 uur)

1 maart

Wetenschap en techniekcursus (na schooltijd)

2 maart

Spelletjesuur voor kleuters

3 maart

Hoofdluiscontrole; Gitaarles na schooltijd

8 maart

Wetenschap en techniekcursus (na schooltijd)

9 maart

Biddag Vanaf 11.00 uur kerkdienst bijwonen als school. Info volgt.

10 maart

Gitaarles na schooltijd

11 maart

Groep 4b/5 vrijdagmorgen juf Huissoon

15 maart

Wetenschap en techniekcursus (na schooltijd)

16 maart

Spelletjesuur voor kleuters

17 maart

Kangoeroewedstrijd; Gitaarles na schooltijd

18 maart

Juf Drost jarig

24 maart

Paasviering in de kerk met kinderen, team en ouders (avond)

25 t/m 29 maart

Paasweekend vrij

30 maart

Studiedag personeel; kinderen vrij

Met vriendelijk groet,
Mw. M. Lammers

25 februari juf Van de Werken jarig

