Nieuwsbrief 230
Randwijk, 31 augustus 2016

Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
Deze week zijn we officieel aan het schooljaar 2016-2017 begonnen. We heten u allemaal hartelijk welkom na zes
weken vakantie. We hopen dat u met uw kind(eren) hebt genoten van deze rustperiode. We zijn God dankbaar dat
we de kinderen, ouders en personeelsleden weer in gezondheid terug zien.
Vanmorgen zijn we als personeel gestart met een Bijbelstudie over Romeinen 12. Het is goed en nodig om als team
het jaar te beginnen vanuit het Woord van God dat richting wijst en kracht geeft. Daarna hebben we onze eerste
vergadering gehad.
‘s Middags konden we de kinderen verwelkomen. Een spannend moment voor kind, juf en wellicht ook voor u als
ouder. We hopen dat het snel went. Mocht u vragen hebben of zijn dingen onduidelijk, trek gerust aan de bel.
Via deze nieuwsbrief wensen we alle betrokkenen bij deze school een gezegend schooljaar toe met de bede dat de
HEERE voor ons uit gaat en dat Hij onze achterhoede is.
Personeelsnieuws
De laatste weken gaat het gelukkig beter met Ella, het dochtertje van Juf Sok. Middels een operatie is een canule
ingebracht die zorgt dat de ademweg niet wordt belemmerd. Dit heeft positief effect op de ontwikkeling van Ella. Juf
Sok volgt met een aantal mantelzorgers diverse cursussen om Ella thuis te kunnen verzorgen. Wanneer zij voldoende
expertise hebben zal Ella naar huis kunnen. Dit is verblijdend nieuws en reden tot dankbaarheid, hoewel er nog veel
vragen liggen over de verdere ontwikkeling van Ella.
Wilt u de familie een kaartje sturen dan kan dat naar: Fam. Sok, Grietjeshof 43, 6721VG Bennekom.
Welkom, afscheid en ziekte
Brianna Menting en Jasmine Willems zijn allebei 4 jaar geworden en daarom mochten ze voor het eerst naar school.
Brianna en Jasmine, hartelijk welkom op onze school en we hopen dat jullie hier een fijne tijd hebben!
We nemen afscheid van Shawn van Dasselaar. Hij is in de vakantie verhuist naar Spakenburg. Shawn, we wensen je
in Spakenburg Gods nabijheid toe.
Nick Roest uit groep 1 heeft tijdens de vakantie bij opa en oma een hete pan soep over zijn voet gekregen. Hiervoor
wordt hij behandeld in het ziekenhuis. We hopen op een spoedig herstel zodat Nick zijn plaats in de klas weer kan
innemen. Nick, van harte beterschap!
Spreekavond maandagavond 5 september: alleen bij bijzonderheden
Via het ouderportaal hebt u de overdracht van uw kind(eren) voor de nieuwe leerkracht(en) kunnen lezen (zie
informatie hierover in de vorige nieuwsbrief).
Hiermee is de spreekavond van 5 september in principe vervallen. Maar mocht u veranderingen of bijzonderheden
over uw kind(eren) met de nieuwe leerkracht(en) willen delen, dan kunt u deze week tot vrijdagmorgen 9 uur via de
mail contact met de leerkracht(en) opnemen. Op onze site en op de namenlijst vindt u de mailadressen van alle
leerkrachten. De leerkracht maakt dan met u een 10 minuten afspraak voor maandagavond 5 september.
Hulpouders gevraagd
Ieder jaar zijn er ouders die op school helpen. Dit wordt door zowel kinderen als leerkrachten bijzonder
gewaardeerd. Zonder uw hulp kunnen bepaalde activiteiten op school niet doorgaan. Daarom doen we ook dit jaar
weer een beroep op uw hulpvaardigheid. Er is een aantal activiteiten waarbij uw hulp structureel heel welkom is,
zoals bij handvaardigheid in de hogere groepen en het spelletjesuur bij de kleuters. Uw keuze hoeft niet afhankelijk
te zijn van de groep waarin uw kind zit. U kiest wat u leuk vindt. Ook grootouders worden van harte uitgenodigd te
komen helpen op school! U kunt zich voor één of meerdere activiteiten opgeven door het opgavenblad in te vullen.
Ook wanneer u in het vorige schooljaar al heeft geholpen op school en dat nu weer wilt doen, ontvangen we graag
het opgavenblad, die u eerder deze week ontvangen hebt, retour.

Namenlijsten, psalmrooster en gymrooster 2016-2017
De namen met de daarbij behorende adressen en telefoonnummers van de kinderen die bij uw kind in de groep
zitten, zijn in een aparte mail aan u verstuurd. De lijst met de contactgegevens van het personeel heeft u vanmorgen
via de email ontvangen. We vragen u alleen in dringende gevallen de leerkracht(en) te bellen. U kunt wel altijd de
mail gebruiken. Mailadressen vindt u (ook) op de site van onze school. Vanwege privacy redenen vindt u op onze site
geen telefoonnummers van onze leerkrachten.
Het psalmrooster, die u deze week is toegestuurd, zorgt ervoor dat u weet welke psalmen er geleerd worden. In deze
eerste week wordt er nog geen psalm overhoord.
U heeft ook het nieuwe gymrooster gekregen, zodat u weet wanneer uw kind(eren) uit groep 3 t/m 8 hun
gymspullen mee naar school moeten nemen. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is gymkleding verplicht. Graag
stevige en goed passende gymschoenen zonder zwarte zolen, een shirt en een korte broek of een gympakje.
Het is voor de kinderen en voor de jufs en meester prettig als m.n. de jongere kinderen op de gymdag makkelijke
kleding dragen. Het aan- en uitkleden gaat dan wat sneller. Voor de kleuterleerkracht is het heel prettig als de
kleuters schoenen dragen die ze zelf aan- en uit kunnen doen. In het rooster ziet u dat het voor de kleutergroep niet
mogelijk is om voor elk dagdeel tijd te reserveren in de gymzaal voor bewegingsonderwijs.
Bewegingsonderwijs staat echter wel elk dagdeel op het activiteitenplan van de kleuters. Bij goed weer spelen ze
buiten en als ze bij regenweer niet in de gymzaal kunnen, wordt er een spelles in het lokaal gegeven. De
gymschoenen van de kleuters blijven gewoon op school.
Ouderinloop
Een ouderinloop van 15 minuten staat een aantal keren op de jaarkalender. In de praktijk betekent dit dat u vijf
minuten voor schooltijd (als de bel gaat) met uw kind naar binnen gaat en dan 15 minuten (dus tot 8.40 uur) in de
klas van uw kind kunt zijn om te kijken wat uw kind heeft gedaan of gemaakt of even gezellig een praatje te maken.
Het is niet de bedoeling om op dit moment over eventuele problemen van uw kind te praten. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de leerkracht.
Gevonden voorwerpen
Bij de hoofdingang staat een kartonnen doos met diverse gevonden/achtergelaten spullen. Vorige nieuwsbrief
hebben we een oproep gedaan deze spullen mee te (laten) nemen. Aan het eind van deze week gaan de spullen, die
niet opgehaald zijn, weg. Goede jassen en tassen gaan in de kledingcontainer zodat anderen er nog plezier aan
beleven.
Luizencontrole
Iedere eerste week na de vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. Gisteren hebben de moeders
gelukkig geen luizen, echter wel neten aangetroffen. Dit betekent dat over twee weken de groepen 1/2 en 6/7a
opnieuw zullen worden gecontroleerd. We willen u vragen uw kind komende weken hier zelf ook op te controleren,
zodat we de strijd tegen de luizen samen kunnen beslechten.
Wist u dat:
-

-

-

er op 13 september een trainingsavond wordt georganiseerd voor de leerlingen van groep 5 en 6 met
betrekking tot het korfbaltoernooi de training wordt gehouden op de velden van het HPC te Zetten van
18.30-19.30 uur
er op 15 september opnieuw een trainingsavond wordt verzorgt als voorbereiding op het korfbaltoernooi
deze avond is het voor de voor leerlingen van groep 7 en 8 ook deze training wordt gehouden op de velden
van het HPC te Zetten van 18.30-19.30 uur
er in de broodtrommels (TSO) geen snoep is toegestaan, ook niet bij de kleuters?
u de gymzaal kunt huren en voor een afspraak voor verhuur de beheerder, Erik Verwoert, kunt mailen:
gymzaal.smdb@gmail.com en dat zijn mobiele nummer 06-19275358 is?

Data t/m D.V.
29 augustus
5 september

Eerste schoolmiddag voor groep 1 t/m 8 aanvang 13.15 uur
Ouderinloop (13.10-13.25)
Spreekavond: Info van ouders – alleen bijzonderheden

6 september
13 september
15 september
19 september
21 september
26 september
4 oktober
5 oktober
10 oktober
11 oktober
13 oktober
17 oktober
20 oktober
21 oktober
24-28 oktober
31 oktober

Bidden voor de school bij Fam. de Jong (Kon. Julianastraat 33, Randwijk)
Prinsjesdag
Trainingsavond tbv. korfbaltoernooi (zie elders in deze nieuwsbrief)
Trainingsavond tbv. korfbaltoernooi (zie elders in deze nieuwsbrief)
Vergadering bestuurscommissie
Info avond het reilen en zeilen op school
Korfbaltoernooi
Aanvang schaaklessen
Dag van de leerkracht
Bidden voor de school bij Fam. de Jong
Ouderinloop (8.25-8.40)
Spelletjes uur voor kleuters
Schaakles
Spreekavond welbevinden
Spreekavond welbevinden
Schaakles
Voorleeswedstrijd
Spelletjes uur kleuters
Kinderboekenmorgen
Herfstvakantie
Studiedagpersoneel alle leerlingen vrij

Met vriendelijke groet, namens het team,
H. Versluis

