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Randwijk, 1 juni 2016

Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
Dit is de eerste nieuwsbrief die verschijnt onder mijn verantwoordelijkheid als nieuwe locatiedirecteur.
Verschillende ouders heb ik de afgelopen twee weken al gesproken. D.V. morgenavond 2 juni zijn we in de
gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ik zie ernaar uit om samen met u, in afhankelijkheid van de Heere, het goede
voor uw kind(eren) te zoeken.
We zijn alweer de laatste periode van dit schooljaar ingegaan. Corrie ten Boom schrijft in het dagboek ‘Leven in
vreugde’ het volgende: “Wij leven in de pauze vóór het klinken van de laatste bazuin. Dat is de grote gebeurtenis
voor de hele wereld. Jezus komt en zal alle dingen nieuw maken.” Vanuit deze wetenschap wensen we u en uw
kind(eren) Gods zegen toe voor deze laatste schoolweken.
Personeelsnieuws
Gelukkig hebben we juf Scherrenburg kunnen benoemen voor de vervanging van juf Sok. In principe keert juf
Scherrenburg na de zomervakantie terug. Ditmaal om juf Hakkert te vervangen tijdens haar
zwangerschapsverlof.
Grote zorgen zijn er al snel ontstaan na de geboorte van Ella Sok, het dochtertje van juf Sok. Onderstaande
stukje wil juf Sok u met u delen:

Op 19 april is, na een zorgvolle zwangerschap en spannende keizersnede, Ella geboren. Zes weken te vroeg.
Direct na de geboorte had Ella veel moeite met ademhalen en is ze geïntubeerd. Daarnaast werd al snel duidelijk
dat er meer reden tot zorg was. Na onderzoeken is gebleken dat Ella het Goldenhar syndroom heeft. Dit
syndroom heeft vele gradaties, waarbij Ella een lichtere vorm heeft. Ze heeft afwijkingen aan haar gezicht en
rugwervels. Voor de verre toekomst is dit op cosmetisch gebied goed te behandelen. Voor nu heeft Ella nog
steeds veel moeite met ademhalen en moet ze hierbij ondersteund worden. In de afgelopen weken is meerdere
keren geprobeerd haar zelfstandig te laten ademen, maar telkens is gebleken dat dit nog niet lukt. Deze week
hebben we te horen gekregen dat ze hier voorlopig ook nog wel afhankelijk van zal blijven. Door te groeien en
sterker te worden verwachten artsen dat ze het te zijner tijd zelf zal kunnen, maar wanneer dat zal zijn is niet
te zeggen. Al de zorgen van nu en van de toekomst, leggen we in Gods hand.
Heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten en berichtjes die ik/wij tijdens de zwangerschap en na de geboorte
van Ella hebben gekregen.
Hartelijke groeten, Juf Sok
Wilt u de familie een kaartje sturen dan kan dat naar: Fam. Sok, Grietjeshof 43, 6721VG Bennekom.
Juf Huissoon mocht deze maand jubileren. De juf was 12 ½ jaar in onderwijsdienst. Van harte gefeliciteerd.
Rouw
De schoondochter van onze oud interim-directeur T. Meerkerk is dinsdag 17 mei na een ziekbed overleden op
30 jarige leeftijd. We willen u vragen Dhr. Meerkerk, zijn vrouw, zoon en kleinzoontje op te dragen in uw
gebeden. Het adres van familie Meerkerk is: Vinkenpolderweg 24-a, 2952AV Alblasserdam. Een blijk van
medeleven zal hen goed doen.
Dankwoord juf Lammers
Na bijna 15 jaar op de School met de Bijbel gewerkt te hebben, heb ik vrijdag 29 april 2016 afscheid genomen
van de kinderen, de ouders, mijn (oud) collega’s en van velen die bij de school betrokken waren.
Het was een bewogen, maar ook een heel mooie dag waarop ik met genoegen op terug zie.
Graag wil ik eerst de kinderen bedanken voor hun spontaniteit, het vertrouwen dat ik vooral in persoonlijke
gesprekjes van hen mocht krijgen. Ik heb van ze genoten, iedere dag weer. Lieve, soms stoute, maar allemaal
unieke kinderen. Allen door God geschapen met hun eigen gaven. Ik zal ze missen. Als IB er (voor de onderbouw)

krijg ik het voorrecht in Lienden ook weer met kinderen bezig te zijn, al is het op een andere manier dan in
Randwijk. Uiteraard moet de band met hen nog worden opgebouwd.
Ook u als ouder(s), (oud) leden van de bestuurscommissie, MR en OC, wil ik bedanken voor het vertrouwen dat ik
van u heb gekregen. Graag wil ik u bedanken voor uw meedenken, steun en waardering. Maar ook voor uw
meeleven met de school d.m.v. het gebed, een kaartje of een mailtje op zijn tijd. Het was prettig om met u
samen te werken. Hartelijk dank daarvoor!
In mijn dankwoord wil ik vooral ook mijn collega’s noemen. Samen vormden we het team van de School met de
Bijbel. Samen waren we verantwoordelijk voor het wel en wee van de kinderen en het reilen en zeilen van de
school. Samen hebben we weleens gehuild, maar vooral veel gelachen. Ook hen wil ik (nogmaals) bedanken voor de
fijne wijze waarop ik met hen mocht samenwerken!
En wat ben ik die vrijdag verwend! Hartelijk dank voor uw komst tijdens de receptie. Maar ook voor de prachtige
cadeaus, de kaarten, de bonnen, de bloemen, de lieve en waarderende woorden die ik heb gekregen.
Als een kind zo blij ben ik met de map waarin van ieder gezin en van iedere collega een blad is gedaan. Een blad
met een mooie tekening, een prachtig gedicht, een bijzondere oorkonde… Ik bekijk, lees en herlees de map. Een
stukje verwerking van een periode van mijn leven op de gezellige dorpsschool te Randwijk. De School met de
Bijbel, waar de Bijbel het richtsnoer is voor het onderwijs en de opvoeding. Ik hoop dat het Bijbelgetrouw
onderwijs in Randwijk mag blijven bestaan en dat het gezaaide Woord van God vrucht zal dragen voor elk kind
dat de school bezoekt of nog gaat bezoeken.
Dankbaar kijk ik terug met veel dank aan God die me al die jaren de kracht en de gezondheid gaf om de
verschillende functies op de School met de Bijbel te mogen doen. Groot was en is Zijn trouw!
Ik wens jullie en u allen van harte Gods zegen voor de toekomst!
Een hartelijke groet, Martine Lammers
Wisseling bestuurslid SSBB
In de achterliggende periode is dhr. R. Hamelink afgetreden als bestuurslid van de SSBB. In zijn plaats is dhr.
B. Aarnoudse aangetreden als afgevaardigde van onze school.
Dhr. Hamelink, hartelijk bedankt voor uw inzet binnen de SSBB en we wensen u Gods zegen toe voor de
toekomst. Dhr. Aarnoudse, hartelijk welkom. Ook u Gods onmisbare zegen toegewenst in deze taak.
Nieuwe leerlingen
Nora Floor is 4 jaar geworden en daarom mocht ze voor het eerst naar school. 30 mei kwam Hannah van Velzen
nieuw in groep 6. Hannah woont inmiddels in Randwijk. Hannah en Nora, hartelijk welkom op onze school en we
hopen dat jullie hier een fijne tijd hebben!
Coördinatie hoofdluizencontrole
Mw. M. Hamelink is inmiddels gestopt als aanspreekpunt hoofdluizencontrole. Mw. Hamelink, hartelijk bedankt
voor uw inzet.
Mw. D. Nijkamp coördineert nu de hoofdluizencontrole. Succes!
Mw. S. Verwoert is bereid gevonden de taak als luizenmoeder op zich te nemen. We hopen dat u voorlopig niets
zult aantreffen.
Wist u dat:
- Er bij de laatst gehouden luizencontrole geen enkele luis is aangetroffen?
- De lokalen inmiddels beschikken over een aircosysteem?
Data t/m D.V. einde schooljaar
1 juni

Spelletjesuur voor kleuters

2 juni

Ledenvergadering schoolvereniging (av)

3 juni

Groep 4/5 Juf Huissoon

7 juni

Bidden voor de school bij Fam. de Jong

8 juni

Vergadering oudercommissie en vergadering bestuurscommissie

9 juni

Groep 6 Juf Huissoon; juf Hak afwezig

9 juni

Groep 7/8 dijkexcursie waterschap (nm)

15 juni

Boerderijdag kleuters

16 juni

Juf Vergunst afwezig; juf Huissoon voor kleutergroep blauw

16 juni

Groep 3/4 juf de Jong; juf Van de Werken afwezig

20 juni

Deze week entreetoets groep 7

22-24 juni

Schoolkamp groep 8 (woensdag t/m vrijdag)

22 juni

Voor groep 7 juf Scherrenburg

23 juni

Voor groep 7 juf Scherrenburg

24 juni

Voor groep 7 juf Huissoon

29 juni

Juf Kegelaar afwezig;Kleutergroep geel juf Blok (Kalisvaart)

1 juli

Groep 4b/5 juf Huissoon

4 juli

Groep 4/5 Juf Huissoon

6 juli

Sportdag groep 3-8,; voor groep 4B/5 juf Hakkert

7 juli

Inloop na schooltijd 15:15-16.00 uur voor alle groepen; 3e rapport

8 juli

Reserve sportdag groep 3-8

11 juli

Spreekavond ouders (naar behoefte)

12 juli

Verjaardag juf Sok

13 juli

Vossenjacht, groepen klaarmaken volgend schooljaar met hulp van ouders (nm)
afscheidsavond groep 8

14 juli

Strooien groep 8

15 juli

bruiloft juf Hak met haar Marcel

15 juli

12.00 aanvang zomervakantie

Maandag 29 augustus

Aanvang schooljaar 2016-2017

Met vriendelijke groet, namens het team,
H. Versluis

