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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen/advent
We leven in de Adventsweken. Advent betekent ‘komst’. In het bijzonder denken we na over de komst van de Heere
Jezus naar deze aarde, 2049 jaar geleden. Wat een wonder dat Jezus die weg van vernedering heeft willen gaan uit
liefde voor zondaren. God wilde mens worden, omdat de mens God wilde zijn. Dit is een Evangelieboodschap die ver
uitstijgt boven de romantiek en gezelligheid die wij mensen er vaak van maken. We houden het ook de kinderen
voor: God is niet uit op je ondergang, maar wil je redden. Zijn tweede komst komt eraan. Ziet u/zie jij ook uit naar de
terugkomst van de Heere Jezus op de laatste dag van deze wereld? Dan mag u/jij niet alleen luisteren naar het
engelenlied, maar mag u/jij uit volle borst meezingen: Ere zij God en Vrede op aarde, in mensen een Welbehagen!
Personeelsnieuws
Na de kerstvakantie zal juf Kegelaar starten in groep geel. Ouders van de kleuters zijn hierover per email
geïnformeerd. De juf is een bekend gezicht op onze school. Vorig jaar was ze ook werkzaam in groep geel. Toen als
Lio-stagiaire. Inmiddels is de juf gediplomeerd leerkracht. Juf, van harte welkom.
Juf Hakkert hoopt na de kerstvakantie weer terug te komen na genoten zwangerschapsverlof. Juf, van harte welkom
terug. Beide juffen wensen we Gods zegen in hun werkzaamheden.
Welkom/lief en leed
Stijn Bunt is enkele weken geleden zijn schoolcarrière begonnen. ’t Is best spannend om voor het eerst naar school
te gaan. We hopen dat je een fijne tijd op onze school hebt.
Bij familie Kruijning is op 10 november een zoon en broertje geboren. Zij noemen hem Joël. We wensen de ouders
vreugde en wijsheid toe in de opvoeding.
Mirthe van de Weerd is in de achterliggende tijd geopereerd aan haar oor. Het gaat inmiddels goed met haar. Wel
moet ze nog voorzichtig zijn. Gymmen zit er daarom helaas nog even niet in.
Uitnodiging en organisatie Kerstviering
Ieder schooljaar houden we een viering in de kerk. Dit schooljaar is de kerstviering aan de beurt. De kerstviering staat
gepland op D.V. donderdagavond 22 december, wordt gehouden in de Hervormde kerk van Randwijk en is van 19.00
uur tot ongeveer 20.00 uur. Alle kinderen worden tussen 18.45 uur en 18.50 uur in de Voorhof (achter de kerk)
verwacht. Iets voor 19.00 uur komen de kinderen in de kerk en nemen voorin plaats op de gereserveerde banken. U
kunt zelf een plekje zoeken in de kerk.
We verwachten niet alleen alle kinderen, maar ook ouders en grootouders zijn hartelijk welkom. Mocht (één van) u
niet kunnen komen en toch graag de kerstviering meemaken, dan kunt u de viering beluisteren via internet (www.
hervormde-gemeente-randwijk.nl).
We vinden het fijn als kleine broertjes en/of zusjes meekomen, mits dit niet storend is voor de schoolkinderen en
degenen die een bijdrage moeten leveren aan deze avond. Mocht dit tijdens de viering wel het geval zijn, dan vragen
wij u dringend om naar de Voorhof te gaan. Uw (kleinere) kind kan daar vrij praten en lopen.
Wilt u er alstublieft op letten dat uw kind vooraf aan deze avond niet teveel drinkt en in ieder geval thuis naar het
toilet gaat?
We willen u vragen deze avond geen foto’s of video opname te maken. Dit leidt anderen af.
Na afloop krijgen de kinderen in de Voorhof een boek en een zakje met lekkers mee.
Daarna kunnen de kinderen van groep 1 en 2 gehaald worden bij de uitgang aan de Dijkstraat (uit de kerk rechtsaf).
Alle andere kinderen kunnen opgewacht worden bij de uitgang aan de Kerkstraat (uit de kerk linksaf). We zien uit
naar een gezegende kerstviering. Hartelijk welkom!

Wijziging personeel groep 3/4A en 6/7a
Na de kerstvakantie vinden er enkele verschuivingen van leerkrachten plaats.
Juf Hakkert keert na de kerstvakantie terug. Zij wordt juf van groep 6/7a op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf
Scherrenburg neemt dan de maandag en de dinsdag voor haar rekening.
Groep 3/4a heeft op maandag Meester Versluis. De rest van de week houdt deze groep juf Van de Werken.
Splitsing groep 1/1I en 2 na kerstvakantie
De kleutergroep wordt dit jaar opnieuw gesplitst na de kerstvakantie. Zo ontstaat er weer een groep blauw (juf
Vergunst) en een groep geel (juf Kegelaar). De ouders van betreffende kinderen zijn hierover geïnformeerd middels
een email.
Aanmelding broertje of zusje voor schooljaar 2017-2018
Voor ouders die nog geen kinderen op onze school hebben en overwegen hun kind aan te melden bij ons op school,
staat op woensdag 1 februari 2017 de informatie- en/of aanmeldingsavond gepland.
Voor de organisatie en planning van het onderwijs voor het schooljaar 2017-2018 is het voor ons al prettig te weten
welk broertje of zusje, van de kinderen die hier al op school zitten, we kunnen verwachten. Het gaat om kinderen die
voor 1 juli 2018 vier jaar worden.
U kunt een inschrijfformulier ophalen bij mevr. De Bruijn of haar een mail sturen (info@randwijksmdb.nl) met de
vraag of zij u het inschrijfformulier digitaal wil toesturen.
Het formulier kunt u ingevuld én ondertekend inleveren bij mevr. De Bruijn. U krijgt daarna van ons per brief of per
mail te horen dat uw kind definitief staat ingeschreven op onze school.
Bovenstaande geldt dus nog niet voor nieuwe ouders! Zij worden op 1 februari 2017 verwacht.
Waardering schoolschoonmaak/pakjesdag
9 november jongstleden is er weer veel werk verzet in de school. Veel vrijwilligers hebben geholpen de school weer
schoon te krijgen. Wij willen iedereen die zich hiervoor heeft ingezet hartelijk bedanken. Zonder u was dit niet zo
snel en grondig gelukt.
Ook de oudercommissie hartelijk bedankt voor het ‘pietenwerk’. De kinderen waren blij met het cadeautje en het
lekkers.
De surprises waren verbluffend. Wat een werk hebben kinderen (en wellicht ook ouders) erin gestoken om iets
moois te maken. Complete kunstwerken! Ook de dichterlijke gaven werden niet onder stoelen of banken gestoken.
We kijken terug op een gezellige middag.
Luizenmoeders
We kunnen mw. De Jong (moeder van Roos en Mirte) hartelijk welkom heten als nieuwe luizenmoeder.
Fijn dat er steeds weer ouders zijn die zich voor allerlei taken beschikbaar willen stellen.
Mw. Mulder heeft tijdelijk het coördinatorschap op zich genomen. Mw. Van Boven neemt dit na de kerstvakantie
over. We bedanken Mw. Mulder hartelijk en wensen Mw. Van Boven veel succes!
Wist u dat:


schoolfruit in tegenstelling tot wat eerder vermeld is in nieuwsbrief 231 niet op dinsdag, woensdag en
donderdag wordt gegeten maar op woensdag, donderdag en vrijdag? Dit in verband met verandering van de
leverdag door de leverancier.



de bak met gevonden voorwerpen na de kerstvakantie weer wordt geleegd? Mist u iets, kijk dan deze weken
nog even in de bak. Na de vakantie worden bruikbare spullen die niet zijn opgehaald beschikbaar gesteld
voor het goede doel.

Data t/m D.V. 9 januari 2017
22 december
23 december
9 januari 2017

Kerstviering in de kerk (av)
12.00 uur aanvang kerstvakantie
Voortzetting schooljaar en ouderinloop (8.25-8.40)
Schaakles (15.30-16.30)

11 januari
12 januari

Spelletjesuur kleuters
Aanvang EHBO lessen groep 8
Hoofdluiscontrole

16 januari

Schaakles (15.30-16.30)

20 januari
21 januari
23 januari
25 januari

Verjaardag juf van Rijswijk
Schaaktoernooi
Evt. voortzetting schaaklessen (15.30-16.30)
Spelletjesuur kleuters
Spreekavond groep 8 over advies voortgezet onderwijs
Schoolbezoek inspectie
Info-en aanmeldingsavond
Voorleesbezoek Liefkenshoek in kader van Nat. Voorleesdagen door kleuters

26 januari
1 februari

Met vriendelijke groet,
H. Versluis

