Nieuwsbrief 231
Randwijk, 7 oktober 2016

Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
De eerste schoolweken van dit nieuwe cursusjaar liggen alweer achter ons. De kinderen zijn druk bezig om dit jaar
‘wijzer’ te worden. De leerkrachten doen hun uiterste best om de kinderen ‘wijzer’ te maken. U als ouders ziet uit
naar de ontwikkeling van uw kind. Wijsheid, zegt Salomo, is beter dan kracht. Weet u waar de wijsheid begint? De
wijze Salomo zegt dat de wijsheid begint bij het vrezen en liefhebben van de HEERE. Laat dit onze basis zijn als het
gaat om het onderwijzen en opvoeden van de kinderen.
De eerste schoolweken letten we vooral op de groepsvorming. Voor sommige kinderen is het even wennen als ze
een nieuwe juf of meester hebben of in een andere groepssamenstelling gekomen zijn. Het is voor ons heel
belangrijk om te weten of de kinderen in dit proces goed in hun vel zitten of geraken. Het welbevinden vinden wij
van cruciaal belang voor het leer/ontwikkelingsproces. Daarom willen we de eerste spreekavonden (11 en 13
oktober) vooral met u praten over het welbevinden van uw kind op school. Wij stellen het zeer op prijs, in het belang
van uw kind(eren), als van ieder gezin tenminste één ouder naar de spreekavond komt. Het rooster is u inmiddels
toegestuurd.
Personeelsnieuws
Blij en dankbaar zijn we dat Juf Hakkert en haar man een gezonde zoon hebben ontvangen. Ze noemen hem Noud.
Na een korte ziekenhuisopname mocht de juf met Noud terugkeren naar huis. Wij wensen de juf en haar man Gods
zegen toe in de opvoeding van Noud. Een mooie en verantwoordelijke taak.
Wilt u uw meeleven laten blijken, dan kunt u een kaartje sturen naar: Fam. Hakkert, Wichmanlaan 136, 4033HJ
Lienden.
Gelukkig gaat het met Ella Sok inmiddels iets beter. Juf Sok schrijft hierover het volgende:
“Begin september is onze Ella thuis gekomen! In de zomervakantie is er heel wat gebeurd. De ademhalingsproblemen
bleken van langere blijvende aard, daarom was operatief ingrijpen noodzakelijk. Ella heeft een tracheacanule
gekregen waardoor ze nu een veilige ademweg heeft. Een kindje met een tracheacanule heeft 24 uur per dag
intensieve zorg nodig. Wij zijn hiervoor, samen met twee mantelzorgers, opgeleid in het ziekenhuis. We verzorgen de
canule, zuigen de canule geregeld uit en dienen zelf sondevoeding toe. Er is altijd iemand bij Ella om toezicht te
houden en 's nachts ligt ze aan bewakingsapparatuur. Als we op pad gaan nemen we Ella mee, maar ook nog drie
tassen met apparatuur en bijbehorende materialen. We doen de dingen dus niet meer 'even snel'. Vorige week werd
Ella verkouden, ze is toen opgenomen in het ziekenhuis omdat ze wat extra zuurstof nodig had. Zo'n korte opname
vanwege een verkoudheid of een ander virus zal nog geregeld voorkomen en zal bij de gewone gang van zaken gaan
horen. Op de dagen dat ik ga werken komt er iemand van de Kinderthuiszorg bij ons thuis om voor Ella te zorgen. Na
de herfstvakantie hoop ik mijn werk weer op te pakken in groep 7/8. Ik heb er veel zin in!”
We vinden het fijn dat de juf na de herfstvakantie haar werk weer kan oppakken en wensen haar met haar gezin
Gods zegen toe in de vele zorgen die er nog steeds zijn.
We hebben juf Kegelaar kunnen benoemen voor de kleutergroep die na de kerstvakantie van start gaat. De juf is een
bekende voor de meeste ouders. Vorig jaar heeft ze haar werk verricht in één van de kleutergroepen op onze school.
Welkom
We heten Ilse Bouwmans en Levi Kruijning hartelijk welkom in groep 1/2. We wensen jullie een fijne tijd toe op onze
school.
Afscheid
Helaas hebben we afscheid genomen van Joost Snijder uit groep 7b. Familie Snijder is verhuisd naar Herveld. Joost is
inmiddels in Herveld op school begonnen. Joost, we hopen dat je snel je plek hebt gevonden.
Terugblik informatieavond

Fijn dat er belangstelling was voor de, door de leerkrachten georganiseerde, informatieavond . De juffen vinden het
plezierig als ze u iets kunnen vertellen over het reilen en zeilen in hun groep. Helaas was de belangstelling niet groot.
Heeft u tips om deze belangstelling te vergroten, stuur gerust een mail naar dir@randwijksmdb.nl. Wellicht kunnen
we er onze winst mee doen.
Dag van leerkracht
Afgelopen woensdag 5 oktober werden we blij verrast. Al het (aanwezige) personeel werd op het plein hartelijk
onthaald en toegezongen door de kinderen en verschillende ouders. Daarna werden we bijna letterlijk in het
‘zonnetje’ gezet. Ieder van ons team kreeg een prachtige zonnebloem cadeau. We vinden het fijn te merken dat het
werken op school door de ouders en kinderen wordt gewaardeerd. We hopen ons werk met veel enthousiasme
voort te zetten.
Oudercommissie, hartelijk bedankt voor het organiseren van deze verrassing!
Studiedag rekenen 31 oktober
D.V. 31 oktober, de maandag direct na de herfstvakantie, zijn alle leerlingen vrij. Als personeel laten we ons
bijscholen op het gebied van rekenonderwijs.
Verandering van mailadres doorgeven op school
Het komt regelmatig voor dat ouders een ander emailadres krijgen. School is hier niet altijd van op de hoogte. Wilt u
er dan aan denken dit aan school door te geven zodat u geen informatie mist? Alvast bedankt.
Dankdag
Woensdag 2 november is het de jaarlijkse dankdag. We beginnen die morgen gewoon om 8.30 uur op school.
Van 11.00-12.15 uur zullen we met alle kinderen van de school de kerkdienst bijwonen in de Hervormde kerk
van Randwijk. De kinderen zitten bij de leerkrachten en de oppasmoeders voorin de kerk. U wordt hartelijk
uitgenodigd deze dienst aanwezig te zijn. Er is kinderoppas in de Voorhof.
De kinderen eten en drinken in de pauze op school. Snoepen in de kerk is daarom niet nodig. Wilt u hier rekening
mee houden?
Als u aanwezig bent, kunt u na de dienst uw kind(eren) direct mee naar huis nemen. Bent u niet aanwezig, dan kunt
u uw kind(eren) bij de kerk of bij school ophalen.
We willen de kinderen van de kleutergroep de gelegenheid geven bij de ouders te zitten in de kerk.
Met de ouders van de kleutergroep is hierover via de mail al contact geweest en zijn/worden afspraken gemaakt. Als
u als ouder(s) niet in de kerk bent, zit uw kind dus gewoon bij de eigen leerkracht of een oppasmoeder. De kinderen
van de kleutergroep van juf Vergunst hoeven woensdag 2 november geen tasje met eten en drinken mee te nemen.
Zij krijgen eten en drinken van school.
Laten we vooraf aan de dankdag ook in de gezinnen bidden voor de dominee, voor aandacht en betrokkenheid
van de kinderen, het personeel, de gemeenteleden en alle andere belangstellenden tijdens deze dienst met
zoveel (jonge) kinderen. Alvast een gezegende dankdag gewenst!
Schoolontbijt
We zijn altijd weer blij als we horen dat we definitief zijn ingeschreven voor Het Nationaal Schoolontbijt. Op vrijdag
11 november is het zover. Dan ontbijten kinderen, juffen en meester allemaal om 8.30 uur op school. De Albert Heijn
in Zetten levert alle producten voor het ontbijt. Het is die morgen de bedoeling dat er thuis niet of een heel klein
beetje wordt gegeten.
Heeft uw kind een dieet? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de eigen juf. Dan kunnen we daar rekening mee
houden.
Meedoen met Het Nationaal Schoolontbijt is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. We hopen met de kinderen ook
te bespreken waarom een goed ontbijt zo belangrijk is.
EU-Schoolfruit
Dit schooljaar doet onze school (weer) mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook
gezellig!

De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week (dinsdag, woensdag en donderdag) gedurende 21 weken gratis
een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze. De school start hiermee in week 45 (7 november 2016) en het
project loopt af in week 15 (13 april 2017).
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de kinderen
nu én later als ze groot zijn. Vandaar dat we graag meedoen.
Hoofdluizencontrole
Helaas hebben we achterliggende weken herhaaldelijk een luizencontrole moeten laten uitvoeren. Ook tijdens de
laatst gehouden controle zijn er ‘neten’ (eitjes van de luis) aangetroffen. Omdat het steeds sluimert controleren we
steeds alle groepen. Op 13 oktober staat de volgende controle gepland. Als er dan weer luizen of neten worden
aangetroffen gaan we over op het gebruik van de luizenzakken. Alle kinderen moeten dan hun jassen/tassen in de
daarvoor bestemde zakken doen zodra ze op school zijn. We hopen met elkaar de strijd tegen deze kleine maar
dappere beestjes te winnen.
We bedanken vooral de vrijwilligers die iedere twee weken paraat hebben gestaan om alle kinderen te controleren!
Korfbaltoernooi
21 september hebben onze kinderen meegedaan aan het korfbaltoernooi. Groep 4 is zelfs trotse eigenaar geworden
van de beker. Gefeliciteerd! Wij willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken die meegewerkt hebben om dit toernooi te
organiseren. Tegelijk willen we u erop attenderen dat we dringend op zoek zijn naar vrijwilligers die dit voor onze
school volgend cursusjaar willen regelen. Dit jaar hebben een aantal oud-ouders het op zich genomen. Vindt u het
leuk en belangrijk dat onze school volgend jaar weer meedoet? Geef u dan op via info@randwijksmdb.nl
Schoonmaakavond 9 november
In het kader van ‘een frisse school’ is het goed om tenminste één keer per jaar een georganiseerde
schoonmaakavond te houden. Hoeken waar je bij normale schoonmaakwerkzaamheden aan voorbij gaat, kunnen op
zo’n avond even lekker worden schoongemaakt. Wij willen u vragen deze datum alvast in de agenda te noteren.
Binnenkort zult u de gelegenheid krijgen zich als vrijwilliger op te geven.
Wist u dat:


Schaken enorm goed is voor de hersenen? Concentratie, creativiteit, analytisch denkvermogen en het geheugen
worden door het spelen van dit spel flink gestimuleerd. De schaaklessen zijn inmiddels begonnen. Wilt u uw kind
alsnog laten meedoen, dan kunt u dit doorgeven via info@randwijksmdb.nl. Kosten: 3 euro per seizoen.

Data t/m D.V.
10 oktober
11 oktober
13 oktober
13 oktober
17 oktober
20 oktober
21 oktober
24-28 oktober
31 oktober
1 november

Schaakles
e
1 Spreekavond welbevinden
Hoofdluiscontrole
e
2 Spreekavond welbevinden
Schaakles
Voorleeswedstrijd
Spelletjes uur kleuters, kinderboekenmorgen
Herfstvakantie
Studiedag personeel; alle leerlingen vrij!
Ouderinloop (8.25-8.40)

2 november
3 november
7 november
8 november
9 november
10 november
11 november

Dankdag waarbij alle kinderen de kerkdienst bijwonen
Hoofdluiscontrole
Start schoolfruit , schaakles
Presentatie Stichting Ontmoeting
Schoonmaakavond
Vergadering bestuurscommissie (av)
Nationaal schoolontbijt

Met vriendelijke groet,
H. Versluis

