Nieuwsbrief 226
Randwijk, 14 maart 2016

Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
Met Pasen mogen we het bejubelen: De Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft! Hij heeft het gewonnen van de
dood. In deze tijd voor Pasen denken we met de kinderen na over het lijden en sterven van de Heere Jezus. We
mogen de kinderen wijzen op Het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, ook hun zonden, onze
zonden… Dat Lam, de Heere Jezus, hebben we nodig om getroost te leven, maar ook om getroost te sterven.
In het onderstaande gedicht geeft Joke van Sliedregt zo mooi betekenis aan het woordje troost, dat ook
houvast betekent:
Dit is mijn troost
in leven en in sterven
dat niet ikzelf, maar
Christus mij regeert;
en dat Hij zo, al wat
ik zou bederven,
voor mij ten
goede keert.

En ’t is mijn troost:
Hij wilde voor mij sterven,
heeft met Zijn bloed voor
al mijn schuld betaald…
de duivel moet zijn
heerschappij nu derven,
de overwinning is
door Hem behaald.

En tot mijn troost
wil Hij mij zó bewaren,
dat alle ding dient
tot mijn zaligheid
en door Zijn Geest
wil Hij mij wederbaren,
maakt Hij mijn hart tot
dienst aan Hem bereid.

Personeelsnieuws
We zijn blij dat het bestuur per 1 mei 2016 een locatiedirecteur voor onze school heeft benoemd. Het is de 36jarige heer Hans Versluis uit Ede. Dhr. Versluis heeft ervaring in het primair onderwijs als groepsleerkracht en
vakleerkracht gym. Dhr. Versluis zal zijn directietaken afwisselen met lesgevende taken en het geven van
gymlessen. In een volgende nieuwsbrief wordt u daar concreter over geïnformeerd.
We zijn dankbaar dat de vacature voor deze functie is vervuld en heten dhr. Versluis alvast heel hartelijk
welkom in ons midden.
In de voorjaarsvakantie is juf Sok met complicaties in het ziekenhuis opgenomen. Inmiddels is ze weer thuis en
moet ze heel rustig aan doen. Juf Sok mag deze zwangerschapsperiode niet meer aan het werk. We wensen juf
Sok, haar man en Harmen de nabijheid van de Heere God toe. We bidden of de zwangerschap verder
voorspoedig mag verlopen. De ouders van groep 7/8 worden per mail op de hoogte gehouden hoe de vervanging
de komende weken verder geregeld gaat worden.

Juf Hak is meer dan een week ziek geweest. Haar longcapaciteit was heel erg laag waardoor ze allerlei klachten
kreeg. Gelukkig is de medicatie nu aangeslagen en is ze deze week weer (deels) aan het werk gegaan. Haar groep,
maar ook wij als collega’s zijn blij dat ze weer aanwezig is. Rustig aan, juf Hak!
Na de meivakantie stopt juf Hak met het geven van gitaarlessen. Bedankt juf, we waarderen dat u hiervoor tijd
vrij wilde maken. Ook in dit opzicht zullen we u missen na de zomervakantie.
Het is geweldig hoe we geholpen zijn door invallers en hoe collega’s steeds (nog) bijspringen. Het was/is soms
net stoelendans;-) Allen dank daarvoor!

Juf Kalisvaart hoopt 19 april in het huwelijksbootje te stappen met haar Jonathan. We wensen haar een heel
mooie dag toe en wensen hen van harte Gods zegen voor de toekomst! De ouders van de kinderen van groep geel
worden per mail geïnformeerd over deze dag. In week 16 zal juf Kalisvaart niet aanwezig zijn op school. Juf
Kegelaar hoopt donderdag 21 april en vrijdagmorgen 22 april voor de groep te staan. Bedankt juf!
Deze nieuwsbrief is de laatste die u van mij (juf Lammers) krijgt. Graag heb ik u alle jaren van schoolnieuws
voorzien. In totaal waren dat 76 nieuwsbrieven;-) Ik hoop dat u ze met plezier hebt gelezen. Schrijfster zal ik
nooit worden, want ik ben altijd weer blij als alles op papier staat en de nieuwsbrief klaar is.
Mijn afscheid komt steeds dichterbij (vrijdag 29 april). U hoort er van mijn collega’s meer van. Ik weet niets en
daar houd ik niet zo van. Zoals u weet, houd ik altijd graag de controle…
Ik kijk dankbaar terug op heel mooie jaren op onze gezellige dorpsschool in Randwijk. Ik hoop per mail of in één
van de volgende nieuwsbrieven een heus dankwoord te schrijven. En dat zal ik graag doen!

Afscheid en welkom in kleutergroep blauw
Vanwege een verhuizing hebben we afscheid genomen van Tobias Dingemanse. Veel plezier gewenst Tobias op je
nieuwe school en in de plaats waar je nu woont. “Jezus, is de goede Herder, Jezus, Hij is overal!”
Wat fijn, Roos dat jij de kleutergroep komt versterken! We heten Roos de Jong dan ook hartelijk welkom. Je
zit zo knap in de kring. Je hoort er al helemaal bij! We wensen je een fijne tijd toe, Roos op onze bassischool!
Uitnodiging en organisatie paasviering
Ieder schooljaar houden we een viering in de kerk. Dit schooljaar is de paasviering aan de beurt. De paasviering
staat gepland op donderdagavond 24 maart 2016.
De paasviering wordt gehouden in de hervormde kerk van Randwijk en is van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur.
Alle kinderen worden tussen 18.45 uur en 18.50 uur in de Voorhof (achter de kerk) verwacht. Iets voor 19.00
uur komen de kinderen in de kerk en nemen voorin plaats op de gereserveerde banken. U kunt zelf een plekje
zoeken in de kerk.
We verwachten niet alleen alle kinderen, maar ook ouders en grootouders. Helaas is de kerk te klein om royaal
belangstellenden uit te nodigen. Mocht (één van) u niet kunnen komen en toch graag de paasviering meemaken,
dan kunt u de viering beluisteren via internet (www. hervormde-gemeente-randwijk.nl).
We vinden het fijn als kleine broertjes en/of zusjes meekomen, mits dit niet storend is voor de schoolkinderen
en degenen die een bijdrage moeten leveren aan deze avond. Mocht dit tijdens de viering wel het geval zijn, dan
vragen wij u dringend om naar de Voorhof te gaan. Uw (kleinere) kind kan daar vrij praten en lopen.
Wilt u er alstublieft op letten dat uw kind voorafgaand aan deze avond niet teveel drinkt en in ieder geval thuis
naar het toilet gaat? Graag…, want tijdens de viering heen en weer lopen is heel storend.
Ook willen we u vragen deze avond geen foto’s of video-opname te maken. Ook dit leidt anderen af.
Zoals u weet houden we als school een paasactie om zoveel mogelijk Bijbels naar Rusland te kunnen sturen via
Stichting Friedenstimme. Deze stichting houdt zich voornamelijk bezig met de ondersteuning van evangelisatie
en lectuurverspreiding. Er is in Rusland nl. grote behoefte aan Bijbels.
Voor elke €11,25 kan er een Bijbel worden verzonden. Het geld dat de kinderen op maandagmorgen voor de
zending meenemen, is tijdens deze actie voor dit doel. Na de paasviering wordt echter bij de uitgang nog een
collecte gehouden om dit project te ondersteunen. Van harte aanbevolen!
Na afloop krijgen de kinderen in de Voorhof een zakje met lekkers mee.
Daarna kunnen de kinderen van groep 1 en 2 gehaald worden bij de uitgang aan de Dijkstraat (uit de kerk
rechtsaf). Alle andere kinderen kunnen opgewacht worden bij de uitgang aan de Kerkstraat (uit de kerk linksaf).
We hopen met elkaar op een gezegende paasviering. Hartelijk welkom!
Open morgen voor ouders en grootouders
Jaarlijks houden we op onze school een open morgen. Dit jaar is de open morgen gepland op woensdag 13 april.
De bedoeling hiervan is dat u uw (klein)kind(eren) ziet in de klas en tegelijkertijd kennismaakt met het huidige
onderwijs.
Deze morgen is verdeeld in vier periodes van 30 minuten. U wordt in de gelegenheid gesteld één of twee les(sen)
of activiteit(en) per kind bij te wonen. Voor de rust in de groep en in de school is het echt van belang dat u zich
houdt aan de afgesproken tijden! Dat betekent dus dat er binnen één les niet gewisseld wordt, maar ook dat u
niet op een later tijdstip binnenkomt of eerder het lokaal verlaat dan de aangegeven tijd.
De tijdsplanning kunt u zien in het schema hieronder. Ook kunt u in het schema zien welke lessen/activiteiten in
de verschillende groepen worden gegeven, zodat u gericht kunt kiezen welke les/activiteit u voor uw kind(eren)
wilt bijwonen.
U kunt zelf bepalen in welke groep en op welk tijdstip u start. Aan het einde van de morgen kunt u bij mooi weer
even buiten wachten en bij slecht weer in de personeelskamer.
Deze morgen is alleen bedoeld voor ouders en opa’s en oma’s die een (klein)kind of(klein-)kinderen op school
hebben, dus niet voor ouders die willen kennismaken met onze school omdat ze aanmelding overwegen.

Het is niet de bedoeling dat jongere broertjes en/of zusjes meekomen. Voor de jongere kinderen kan, als u zich
hiervoor opgeeft, oppas geregeld worden in de gemeenschapsruimte van de school vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur.
Maakt u gebruik van de oppas? Dan graag uiterlijk donderdagmorgen 7 april doorgeven via
info@randwijksmdb.nl.
We hopen op een gezellige en leerzame morgen. Heel hartelijk welkom!
Schema met tijden en lessen/activiteiten per groep:
Kleutergroep
blauw
bewegingsonderwijs
(buitenspel)

9.15- 9.45

9.50-10.20

koffie/thee
ouders in
personeelskamer
10.25-10.45
10.55-11.25

11.30-12.00

Kleutergroep
geel
speel/werkactiviteit

bewegingsonderwijs
(buitenspel)
en
kringactiviteit
eten en
drinken

speel/werkactiviteit
en
kringactiviteit

10.3010.50
speel/werkactiviteit

10.3010.50
bewegingsonderwijs
(buitenspel)
bewegingsonderwijs
(buitenspel)
en
kringactiviteit

speel/werkactiviteit
en
kringactiviteit

eten en
drinken

Groep 3/4a

Groep 4b/5

Groep 6

Groep 7/8

Groep 3:
schrijven/
rekenen. Groep
4: rekenen
Gym

Rekenen

Rekenen

Spelling/
rekenen

Rekenen/
Spelling

Spelling

rekenen

pauze

pauze

pauze

10.3010.45
Groep 3:
taal
Groep 4: taal
Groep 3:
Lezen
Groep 4:
spelling

10.3010.45
Taal

10.3010.45
taal

Gym

Muziek
Gym

Blits:
begrijpend
lezen

Wist u dat:
-

Woord en Daad in april een cadeau- en kringloopwinkel opent in Ochten en dat ze vrijwilligers zoeken? En dat u zich kunt
aanmelden via woordendaadwinkelmiddenbetuwe@outlook.com?

Data t/m D.V meivakantie 2016
15 maart

Juf de Jong in groep 7/8

16 maart

Spelletjesuur voor kleuters

17 maart

Kangoeroewedstrijd/ Gitaarles na schooltijd

18 maart

Juf Drost jarig/ Juf Vergunst studiedag inval door juf Huissoon/ Vrijdagmorgen juf Hakkert
in groep 7/8 en invalster in groep 4b/5

22 maart

Juf de Jong in groep 7/8

24 maart

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

25 t/m 30 maart

Paasweekend vrij (inclusief 30 maart: studiedag personeel)

31 maart

Gitaarles na schooltijd

1 april

Praktijkexamen EHBO door leerlingen van groep 8

5 april

Juf de Jong groep 7/8 en spreekavond 2e rapport (groep 1 t/m 7)

6 april

Spelletjesuur voor kleuters

7 april

Spreekavond 2e rapport (groep 1 t/m 6 en NIET voor groep 7)
Vergadering bestuurscommissie (avond)

8 april

Juf Hakkert ICT vervanging door juf Huissoon (alleen de vrijdagmorgen)
Rapporten/ rapportagekaart en plakboek mee

12 april

Juf de Jong groep 7/8

13 april

Open morgen voor ouders en grootouders

19, 20 en 21 april

Eindtoets Cito groep 8. Brief met informatie volgt.

19 april

Huwelijk juf Kalisvaart. Juf Kegelaar voor kleutergroep geel op 21 en 22 april.

28 april

Preventielessen Stichting Voorkom over roken en blowen

29 april

Afscheid juf Lammers

2 mei t/m 16 mei

Meivakantie (inclusief 2e Pinksterdag 16 mei)

Met vriendelijk groet en gezegende paasdagen gewenst, Mw. M. Lammers

