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Randwijk, 9 november 2016

Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen/Dankdag
We zijn inmiddels gestart met de tweede periode. Een gezellige periode van vroege avonden ligt voor ons.
Vorige week was het dankdag. Luther zegt ergens: “Voor christenen is dit het belangrijkste, dat zij, als zij hun gebed
doen, God ook danken voor alles wat Hij gemaakt heeft. Dominee Kroon heeft de kinderen (en ons) meegegeven dat
als we niet weten te danken, altijd mogen bidden. Zo zijn en blijven we altijd afhankelijk van onze Schepper en
Onderhouder. Het allerbelangrijkste is te zien op de Heere Jezus die Zichzelf opgeofferd heeft, om wie in Hem
gelooft, het eeuwige leven te geven. Dan voor eeuwig dankend bij Eén.
Personeelsnieuws
We zijn blij u mee te kunnen delen dat juf Sok haar werkzaamheden na de herfstvakantie weer heeft kunnen
oppakken. We wensen de juf veel plezier in groep 7b/8.
Wijziging gymrooster
In verband met de terugkomst van juf Sok is er een wijziging in het gymrooster. Groep 7b/8 heeft vanaf nu gym op
maandagmiddag en vrijdagmiddag van 14.30 uur tot 15.15 uur.
Wijziging groep 6/7a
Vanaf de herfstvakantie staat maandag (hele dag) meester Versluis voor groep 6/7a. De rest van de week juf
Scherrenburg.
Welkom
We heten Floor van Harn uit groep 1 hartelijk welkom op onze school. Best spannend als je pas vier jaar bent
geworden. We hopen dat je een fijne tijd hebt op school.
Afscheid
We hebben afscheid genomen van Femke (groep 5) en Ilse (groep 1) Bouwmans. Femke had het de laatste tijd niet
naar haar zin vanwege pestgedrag. Ouders gunnen Femke een nieuwe start. Femke en Ilse zijn na de herfstvakantie
begonnen op de Okkernoot in Zetten. We wensen Femke en Ilse een fijne tijd toe op de nieuwe school.
Terugblik studiedag personeel
Het is belangrijk dat wij ons als team regelmatig bijscholen. Het vergroten van leerkrachtvaardigheden komt uw kind
ten goede. 31 oktober j.l. hebben we als team o.a. stilgestaan bij het rekenonderwijs. Een externe rekendeskundige
heeft met ons nagedacht over de vraag ‘wat is goed rekenonderwijs?’. Het is van groot belang dat wij uw kind de
verschillende rekenstrategieën aanleren en dat uw kind deze strategieën automatiseert, zodat hij/zij in een
bepaalde rekensom de juiste strategie kan uitkiezen en toepassen.
24 februari 2017 D.V. hebben we de tweede bijeenkomst.
Terugblik boekenweek/voorleeswedstrijd
De week voor de herfstvakantie stond in het teken van ‘Vertel nog eens…’. Veel opa’s en oma’s zijn op school
geweest om te vertellen en te luisteren. We hopen dat u er van hebt genoten. We willen iedereen die een bijdrage
heeft geleverd hartelijk bedanken. Matthias Aarnoudse, Sanne Nijkamp, Sophie en Carmen van Gorsel, van harte
gefeliciteerd. Jullie voordracht was prachtig. Dit geldt overigens voor alle kandidaten. Wat kunnen jullie mooi
voorlezen!
Verkeersveiligheid
Een paar weken geleden is voor schooltijd een leerling uit groep 1/2 tijdens het oversteken aangereden door een
auto. Schrik, een blauwe plek en een schaafwond was het resultaat. We zijn dankbaar dat het allemaal goed is
afgelopen.

Bij dit soort ongelukken is het uiteraard van belang om te kijken of het voorkomen had kunnen worden. We hebben
dhr. Vogels van Gemeente Over-Betuwe naar de verkeerssituatie laten kijken. Samengevat zijn er de volgende
aandachtspunten:
 Er ontbreekt een verkeersbord dat aangeeft dat er een zebrapad is. Dit bord zal spoedig worden geplaatst;
 Er is al sprake van een ‘natuurlijke’ éénrichtingsroute. De meeste auto’s komen al vanuit oostelijke richting
gereden. Als u wel vanaf de kerk (met de auto) naar school komt gereden, vragen we u om vanaf nu via de
andere kant te komen;
 Soms staan er auto’s te dicht op het zebrapad geparkeerd. Dit belemmert het zicht op overstekende (kleine)
kinderen. De minimale parkeerafstand vanuit een zebrapad is 5 meter. Gaarne uw medewerking. Het gaat
om de veiligheid van uw kind(eren). De ‘slow-poppen’ die we de laatste weken langs de weg zetten zorgen
ervoor dat verkeersdeelnemers extra alert zijn.
Pestprotocol
Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor pestgedrag. Om die reden leren we de kinderen op school ook
structureel sociale vaardigheden. Hierover wordt u regelmatig geïnformeerd middels de ouderbrief ‘Goed Gedaan’.
Dit is echter geen garantie dat pesten niet meer voorkomt. Als het wel gebeurt willen we er als school alles aan doen
om het direct aan te pakken. Hiervoor doen we ook een beroep op u als ouder. Ervaart uw kind dat het gepest
wordt? Wilt u dan contact opnemen met de leerkrachten, juf Floor of ondergetekende? U mag erop rekenen dat dit
zeer zorgvuldig opgepakt zal worden.
Tot slot willen we u wijzen op ons pestprotocol dat op de website te vinden is. Dit geeft inzicht in de manier waarop
we het pesten op school aanpakken.
Nieuwe leden oudercommissie
De oudercommissie is uitgebreid met twee leden. Mw. Mulder (moeder van Justin uit groep 2) en Mw. Floor
(moeder van Nora uit groep 1) gaan zich hiervoor inzetten. Fijn te merken dat veel ouders op diverse manieren zijn
betrokken bij de school!
Hoofdluizencontrole/wisseling coördinator
We zijn opgelucht te kunnen melden dat bij de laatst gehouden luizencontrole de school weer luizenvrij is. Ook zijn
er geen neten meer aangetroffen. We willen de moeders bedanken die thuis de strijd met de luizen aangegaan zijn.
Een bijzonder dankwoord aan de moeders die keer op keer alle kinderen van de school hebben gecontroleerd.
Hartelijk bedankt!
Mw. Nijkamp heeft aangegeven te stoppen als luizenmoeder. Mw. Mulder zal haar tot de kerstvakantie vervangen.
Daarna zal mw. Van Boven het coördinatorschap overnemen.
Mw. Nijkamp, hartelijk dank voor uw inzet in de achterliggende periode. Mw. Mulder en mw. Van Boven, succes met
het coördineren van deze belangrijke taak.
Wist u dat:


U kapotte stiften en pennen op school kunt inleveren? Iedere pen/stift levert 2 eurocent voor Woord en
Daad op. De inzamelactie wordt georganiseerd door het Woord en Daad comité Midden- Betuwe. De emmer
staat bij de kleuteringang.
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Met vriendelijke groet,
H. Versluis
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