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Randwijk, 15 juli 2016

Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
Dit is de laatste nieuwsbrief die u dit cursusjaar ontvangt. Schooljaar 2015-2016 stond op onze school in het teken
van wisselingen. Er is afscheid genomen van dhr. A. Van Zetten en mw. M. Lammers. Dhr. R. van der Mark is
aangesteld tot algemeen directeur. Ikzelf mocht een plaats krijgen als locatiedirecteur op deze school. Door verlof en
ziekte zijn er ook voor de klassen veel wisselingen geweest. Toch mocht het onderwijs steeds weer doorgang vinden.
Dit geeft reden de Heere te danken voor al Zijn weldaden. Psalm 130 zegt: “Als U HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal bestaan?” Dat Zijn onverdiende zegen ons zal brengen aan Zijn voeten.
Na de Heere willen we u als ouders hartelijk bedanken voor alles wat u voor de kinderen en het team hebt gedaan.
Er is door ouders veel werk verzet. Ook de kinderen en de leerkrachten hebben hard gewerkt. Een periode van rust is
een ieder van harte gegund! We wensen jullie allemaal een goede vakantie. We hopen elkaar op D.V.
maandagmiddag 29 augustus 2016 weer in gezondheid te ontmoeten.
Personeelsnieuws
Donderdag 7 en vrijdag 8 juli 2016 hebben ouders en kinderen afscheid genomen van Juf Hak. Drie jaar mocht ze ons
team versterken. Vandaag treedt de juf in het huwelijk met Marcel van den Berge. Dan zullen we ook als collega’s
afscheid van haar nemen. De Eeuwige God zij jullie een woning (Deut. 33 vers 27a).
Juf Hakkert gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. We wensen de juf met haar man een goede
voorbereidingstijd toe voor de geboorte van hun eerste kindje. Als alles goed gaat zal de juf na haar verlof enige
dagen per week terugkeren voor de klas.
Er zijn nog steeds zorgen rondom het dochtertje van fam. Sok. Hieronder een korte update:
Met ons gaat het goed, met Ella naar omstandigheden ook. Daar zijn we dankbaar voor. Toch is haar thuiskomst nog
niet in zicht. Ademhalingsproblemen houden haar nog in het ziekenhuis. Artsen verwachten dat ze over dit probleem
heen groeit, maar wanneer dat moment daar is kan niet gezegd worden. Ella ademt zelfstandig maar heeft een
soepek buisje in haar neus die de ademweg zekert. Zodra dit buisje eruit gaat (bijv. tijdens het verschonen hiervan)
komt ze in de problemen. Verder is Ella een alert meisje, zit ze graag op schoot en houdt van de aandacht van de
zusters. Ze hebben het wat dat betreft maar druk met d'r. Vanuit Bennekom wens ik iedereen een goede en
ontspannen vakantie.
Hartelijke groet, Juf Sok
Juf Huissoon en juf Kegelaar hebben afscheid genomen van onze school. Wellicht zien we de juffen voor
invalwerkzaamheden nog eens terug. We willen jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage voor de klas. We wensen
jullie Gods zegen toe.
Adoptie
25 juni 2016 is familie Van Boven-Lamers teruggekeerd vanuit China. Hier mochten ze Kai ophalen. Op het kaartje
schreven de ouders:
“Je kwam uit dat verre land,
waar wij een stukje van onszelf verloren.
Jij gaf net als je broer je kleine hand,
zodat wij voor altijd bij elkaar mogen horen.”
We wensen familie Van Boven, Han en de kleine Kai Gods zegen voor nu en de toekomst.
Geboren
8 juli is bij familie Bouwmans-de Kort een zoontje en broertje geboren. Zij noemen hem Lex. Wij wensen fam.
Bouwmans Gods zegen toe in de opvoeding.
Afscheid en welkom
Welkom

Daan Verwoert en Casper van der Velde zijn allebei 4 jaar geworden en daarom mochten ze voor het eerst naar
school. Daan en Casper, hartelijk welkom op onze school en we hopen dat jullie hier een fijne tijd hebben!
Afscheid leerlingen groep 8
Deze week hebbe we afscheid genomen van:
Henk-Jan Aarnoudse, Ilse van den Berg, Geertjan van Deelen, Rosanne Derksen, Joran Floor,
Marjolijn Hamelink, Marjanne Janssen, Olivia de Jong , Lars de Kleine, Maarten Okkerse , Isa Snijder
en Leonore Visser.
We hopen dat jullie met plezier terugkijken op deze schoolperiode. Wij wensen jullie Gods zegen toe op het
voortgezet onderwijs. Jullie wegen scheiden. We bidden dat de Heere met je gaat en jij Hem volgt op het smalle pad!
Overdracht leerlingen via ouderportaal
In deze laatste schoolweken schrijven de leerkrachten van alle leerlingen een overdracht voor de nieuwe
leerkracht(en) van uw kind(eren). U kunt dit lezen via het ouderportaal. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan
kunt u naar de leerkracht(en) van uw kind(eren) reageren. Dit kan mondeling of via het mailadres van de leerkracht
of via ParnasSys. Als u via ParnasSys een reactie geeft, vragen wij u dit te melden bij de leerkracht omdat wij geen
automatisch bericht krijgen als er een reactie wordt geplaatst. Zo nodig wordt de overdracht bijgesteld. Hiermee
vervalt in principe de eerste spreekavond aan het begin van het nieuwe jaar. Mocht u veranderingen of
bijzonderheden met de nieuwe leerkracht(en) willen delen dan kunt u in de eerste schoolweek via de mail contact
met de leerkracht(en) opnemen en desgewenst wordt er dan voor D.V. maandagavond 5 september een afspraak
met u gemaakt.
Schaakles
Van september 2016 tot januari 2017 (in januari is het schaaktoernooi) zullen iedere week op maandagmiddag na
schooltijd schaaklessen worden gegeven. In de nieuwsbrief van 31 augustus 2016 krijgt u meer informatie en kunt u
uw kind(eren) opgeven voor deze lessen.
Verlofaanvragen
Soms is er reden om buiten de vakanties om verlof aan te vragen voor bijvoorbeeld jubilea etc. Hiervoor dient u bij
de administratie een aanvraagformulier af te halen en ingevuld te retourneren. Het aanvragen van verlof dient ruim
van te voren gedaan te worden. Het komt de laatste tijd vaak voor dat pas in de week van het verlof de aanvraag
wordt gedaan. Dit kan leiden tot vervelende situaties als bijvoorbeeld verlof niet toegekend kan worden. Aanvragen
moeten (indien mogelijk) 8 weken voorafgaand aan het verlof worden ingediend. Wij rekenen op uw medewerking.
Wist u dat:








er in het kleuterhalletje nog een ton staat met gevonden voorwerpen?
u op de eerste schooldag het nieuwe gymrooster en het nieuwe psalmrooster per mail wordt toegestuurd?
u dan ook de lijst krijgt met namen en adressen van de kinderen die bij uw kind in de klas zitten?
als u niet wilt dat het adres van uw kind wordt meegegeven, dit kunt laten weten via dir@randwijksmdb.nl?
u in derde week van het nieuwe schooljaar de nieuwe schoolgids per mail krijgt toegestuurd, waar ook de
jaarplanning in opgenomen is?
Riozorg de cursus ‘Leren leren’ voor kinderen aanbiedt en bij min. 6 aanmeldingen deze cursus op school kan
verzorgen? (voor meer informatie verwijzen we u naar www.riozorg.nl
De kaartenactie € 917, 36 heeft opgebracht voor het goede doel KDRe in Haïti?

Data t/m D.V. einde schooljaar
12 juli
15 juli
15 juli
Maandag 29 augustus

Verjaardag juf Sok
bruiloft juf Hak met Marcel
12.00 aanvang zomervakantie
Aanvang schooljaar 2016-2017 om 13.15 uur!

Met vriendelijke groet, namens het team,
H. Versluis

