Nieuwsbrief 227
Randwijk, 22 april 2016

Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
Deze nieuwsbrief is de eerste, en meteen ook de laatste, die onder mijn (T. Meerkerk) verantwoordelijkheid
verschijnt. Formeel is 1 mei 2016 de ingangsdatum van de benoeming van de nieuwe locatiedirecteur, dhr. H.
Versluis; zijn eerste werkdag is na de meivakantie, dinsdag 17 mei 2016.
Het is Pasen geweest, de Heer is waarlijk opgestaan (!), en we leven nu toe naar Hemelvaart en Pinksteren. De
Heere Jezus bleef niet op deze aarde, maar Hij liet ons ook niet alleen! Zijn Geest werd op het Pinksterfeest
uitgestort en na zoveel eeuwen werkt die Geest nog altijd. Op Pinksteren denken we daar opnieuw aan; we zijn
niet alleen (wat er ook allemaal gebeurt in deze wereld en in ons eigen leven), maar de Heere Jezus is bij ons!
Wat een troost om dat te weten!
Personeelsnieuws
Op 19 april is geboren Ella, dochtertje van juf Sok en haar man Jaap, en zusje van Harmen.
Hoewel het heel spannend is geweest, kunnen we nu blij en dankbaar vertellen dat alles goed gaat met Ella en
met juf Sok. We wensen juf Sok en haar man Gods zegen toe!
Wilt u de familie een kaartje sturen dan kan dat naar: Fam. Sok, Grietjeshof 43, 6721VG Bennekom.
Intussen zijn er gesprekken geweest met twee kandidaten voor de vervanging van juf Sok na de meivakantie
(vanaf dinsdag 17 mei). Op dinsdag 26 april zullen deze kandidaten een proefles geven; we hopen u daarna nader
te informeren.
Donderdag 19 mei is de trouwdag van juf Van de Werken met ’haar’ Erik (Bijl); we wensen het bruidspaar een
mooie en gezegende dag toe en Gods Zegen voor de toekomst. We hopen dat het een dag mag zijn die ze nooit
meer zullen vergeten. De juf zal die dag met Erik naar school komen om de bruiloft met haar groep te vieren. De
rest van de dag zal in Renswoude gevierd worden. De ouders van de kinderen van groep 3/4 worden via de mail
verder geïnformeerd over deze dag. In week 20 en 21 (de week van het huwelijk en de week erna) zal juf Van de
Werken niet aanwezig zijn. Op de meeste dagen wordt zij vervangen door juf Drost, alleen op vrijdag 27 mei
komt juf Huissoon. Zie ook de planning in deze nieuwsbrief.
Juf Hak is vanaf 25 mei op woensdagmorgen vrij; tot de zomervakantie zal meester Versluis lesgeven aan groep
6. Hij geeft dan ook de gymlessen op woensdag.
Naast zijn taak in groep 6 zal meester Versluis ook de overige gymtaken (één keer groep 3 en één keer groep
4b/5) voor zijn rekening nemen. De overige dagen heeft hij beschikbaar voor zijn directietaken.
Vanaf 1 mei 2016 is dhr. Meerkerk dus geen interim locatiedirecteur van onze school meer; wel blijft hij
voorlopig wekelijks op dinsdag komen voor de coaching en begeleiding van meester Versluis.
Ook juf Hakkert is na de meivakantie op woensdag vrij; zij wordt dan vervangen door juf Huissoon. Ook tijdens
de ICT ochtenden wordt juf Hakkert vervangen door juf Huissoon. Eén gymles van juf Hakkert zal gegeven
worden door meester Versluis; de andere les zal juf Hakkert zelf geven.
Een aangepast gymrooster ontvangt u volgende week.
Juf Hakkert maakte kort geleden kenbaar dat zij en haar man hun eerste kindje verwachten (begin oktober).
Een mooi bericht waarmee we onze collega en haar man van harte feliciteren. We hopen en bidden dat ze te
zijner tijd een gezond kindje mogen ontvangen. De juf zal haar werk tot de zomervakantie blijven doen;
aansluitend aan de vakantie zal het verlof ingaan. Nadere informatie over vervanging e.d. volgt in een latere
nieuwsbrief.
Op vrijdag 29 april nemen we afscheid van juf Lammers; al eerder informeerden we u hierover in een apart
bericht. U begrijpt dat wij als team haar betrokkenheid, deskundigheid, collegialiteit en niet in de laatste
plaatst haar als persoon erg gaan missen. We willen juf Lammers heel hartelijk bedanken voor haar inzet voor de
school en voor alles wat we als team van haar hebben geleerd! Onze waardering voor de juf willen we, kinderen
en collega’s, op een gezellige manier tot uiting laten komen in het afscheidsmoment op de genoemde datum.
Wellicht wilt u de juf ook bedanken voor alles wat ze heeft gedaan voor de school.
U krijgt aan het einde van de morgen en aan het einde van de middag de gelegenheid juf Lammers de hand te
drukken, vanaf 11.30 uur tot 12.00 uur en van 14.45 uur tot 15.15 uur. Van harte welkom!

Nieuwe kleuters
Erg fijn dat Mirjam (Zandsteeg) en Nick (Roest) vier jaar zijn geworden; zij mogen nu ook naar onze school.
Hartelijk welkom en een fijne tijd gewenst op onze basisschool!
Geboren
Op 15 maart is Rianne Gaasbeek geboren, zusje van Henk en Dieke. We willen de ouders, en natuurlijk ook Henk
en Dieke, hiermee van harte feliciteren. We hopen en bidden dat de kleine Rianne gezond mag opgroeien en
wensen de ouders veel wijsheid bij de opvoeding toe.
Klachtenregeling en vertrouwenspersonen
In school hebben we voor de kinderen een vertrouwenspersoon nl. juf Floor. In nieuwsbrief 224 hebt u daarover
kunnen lezen.
In de schoolgids leest u hoe ouders of collega’s kunnen handelen als er klachten zijn (zie hoofdstuk 10.8).
Jarenlang is mw. J. de Waal-Bunt onze (externe) vertrouwenspersoon geweest. Binnen SSBB is per 1 mei de
vertrouwenspersoon voor ouders en collega’s nu centraal geregeld bij Perspectief in de personen van Harry Bolks
(voor de leerkrachten) en Anja van Eersel (voor de ouders).
Het telefoonnummer is centraal: 0341-438702; via dit nummer wordt u in contact gebracht met de juiste
persoon.
We bedanken mevrouw De Waal van harte voor haar bereidwilligheid deze functie uit te voeren. Gelukkig kunnen
we zeggen dat ze het niet druk heeft gehad;-). In de nieuwe schoolgids zal dit hoofdstuk t.z.t. worden
aangepast.
Koningsdag
Op Koningsdag, woensdag 27 april, is er geen school; ook worden er door de school geen spelletjes
georganiseerd. De Oranjevereniging organiseert spelen op het veld van EMM. Zie ook het programmaboekje dat
voor degenen die buiten Randwijk wonen op school is op te halen bij mevr. De Bruijn.
Wist u dat:
Alle leerlingen van groep 8 hun jeugd EHBO diploma hebben gehaald?
Wij mevr. Gerjo van Voorthuijsen en mevr. Mariska van Voorthuijsen van harte bedanken voor het geven
van de EHBO lessen! En dat we deze ouders volgend jaar weer graag terugzien voor de EHBO lessen!
Wij bij de paasactie voor Friendenstimme 47 Bijbels hebben kunnen versturen?
U bij deze nieuwsbrief een bijlage aantreft m.b.t. de voorbereiding op Tweetalig Onderwijs (TTO)?
Data t/m D.V 30 juni 2016
26 april

Preventie les Stichting Voorkom voor groep 7/8 over roken en blowen

29 april

Afscheid juf Lammers

2 mei t/m 16 mei

Meivakantie (inclusief 2e Pinksterdag 16 mei)

17 mei

Voor groep geel juf Huissoon; presentatie St. KDRe over Pinksteren; preventie les Stichting
Voorkom voor groep 7/8 over alcohol

18 mei

Voor groep geel juf Huissoon; juf Hakkert in eigen groep; spelletjesuur voor kleuters

19 mei

Huwelijk juf van de Werken; Voor groep 3/4A juf Drost; hoofdluiscontrole

20 mei

Voor groep 3/4A juf Drost; Preventie les Stichting Voorkom voor groep 7/8 over internet

23 - 26 mei

Voor groep 3/4A juf Drost; wissel met juf Van de Werken

26 mei

Schoolreisje groep 3 t/m 7

27 mei

Voor groep 3/4A juf Huissoon

1 juni

Spelletjesuur voor kleuters

2 juni

Ledenvergadering schoolvereniging (av)

16 juni

Juf Vergunst afwezig i.v.m. bruiloft; juf Huissoon voor kleutergroep blauw

20 juni

Deze week entreetoets groep 7

22-24 juni

Schoolkamp groep 8 (woensdag t/m vrijdag)

29 juni

Kleutergroep geel juf Blok (Kalisvaart)

