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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
We zijn alweer even onderweg in het kalenderjaar 2017. Vol enthousiasme zijn we allemaal weer aan de slag gegaan.
In Prediker 11 vers 4 staat: “Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien” en “wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten”.
Soms kunnen omstandigheden ons alle moed uit handen nemen. Klimaatontwikkelingen, politieke ontwikkelingen en ook
persoonlijke ontwikkelingen kunnen aanleiding geven om ontmoedigd te raken. Blue Monday is hier een voorbeeld van. Veel
goedbedoelde voornemens blijken niet of moeilijk uitvoerbaar en leiden vaak tot deprimerende gedachten. Een belangrijke
vraag is dan welke energiebron we hebben. Wie of wat geeft ons kracht en energie? Er is één Bron die nooit opdroogt. De Heere
Jezus zegt van Zichzelf: “Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het
water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven”. Dit is de beste
dorstlesser. Ik hoop dat we dit jaar allemaal dagelijks onze kracht putten uit die Bron om daarna die kracht door te mogen geven
aan de mensen om ons heen.
Personeelsnieuws
Twee jufs zijn na de kerstvakantie opnieuw van start gegaan op onze school. Juf Kegelaar is begonnen in groep geel. Fijn om de
kleuters weer in een kleine kring te zien zitten.
Juf Hakkert is als trotse moeder weer van start gegaan. Fijn dat ze ook haar werk weer op kan pakken.
We zien beiden volop genieten tijdens het werken met de kinderen!
Ikzelf ben in januari gestart met de schoolleidersopleiding. Daarnaast ben ik binnen de school de ICT-coördinator geworden.
Hierdoor komt het regelmatig voor dat ik op de maandagen niet voor groep 3/4a sta, maar bezig ben met andere taken.
Welkom
Twee kinderen zijn inmiddels op onze school van start gegaan. Kai van Boven en Pauliene Gaasbeek zijn hun schoolcarrière
begonnen. Kai en Pauliene, welkom! We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op school.
Vanaf begin februari is Anne Marleen de Kat (juf De Kat) gestart op onze school als stagiaire. Zij volgt de opleiding OA aan het
Hoornbeeck College te Amersfoort en zal tot de zomervakantie in diverse groepen opdrachten uitvoeren en ondersteunende
werkzaamheden verrichten. We wensen haar een gezellige en leerzame tijd toe op onze school.
Lief en leed
Bij fam. Verburgt is 14 januari j.l. een zoon en broertje geboren. Zij noemen hem Joas. Hij is het broertje van Yannick, Aaron en
Jade. Wij wensen fam. Verburgt Gods zegen in de opvoeding en we hopen dat jullie veel mogen genieten van het kleine ventje.
Onze voorzitter van de bestuurscommissie Dhr. A. Kalisvaart en zijn vrouw J. Kalisvaart-Floor (tevens één van onze
interieurverzorgsters) mochten herdenken 25 jaar door het huwelijk verbonden te zijn. We willen André en Jolanda van harte
feliciteren en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.
Dhr. A. Kalisvaart heeft helaas tijdelijk zijn werk als voorzitter van de bestuurscommissie moeten neerleggen. Hij is voor de
kerstvakantie getroffen door een hernia. Inmiddels is hij succesvol geopereerd. Hij is inmiddels bezig met een langdurige
revalidatie. We wensen hem van harte sterkte toe.
Groot is het verdriet bij fam. C. Peperkamp (één van onze interieurverzorgsters). Haar moeder is op 26 januari j.l. overleden. We
wensen Carla en allen die om haar heen staan van harte Gods ondersteuning toe.
Inspectiebezoek
Op 26 januari jongstleden is de onderwijsinspectie op school geweest. Iedere vier jaar krijgen scholen de inspectie op bezoek.
We zijn blij en dankbaar u te kunnen vermelden dat de inspectrice tevreden is over de kwaliteit van het onderwijs op onze
school. Op alle onderdelen heeft de school een voldoende gekregen! Binnenkort is het volledige rapport te lezen op de website
van de onderwijsinspectie.
Schaaktoernooi
Zes schaaktalenten zijn zaterdagmiddag 21 januari naar het schaaktoernooi in Elst geweest. En ze zijn er niet voor niets geweest,
want ons team is tweede geworden en de twee jongere schaaktalenten, die individueel hebben geschaakt, zijn tweede en derde
geworden. We zijn trots op jullie allemaal! Want dit resultaat betekent dat het team doorgaat naar de halve finale in Arnhem.
We bedanken hierbij onze schaakmeesters, de heren Averink en Blok. Dankzij hen was dit een mooi resultaat. De
schaakmeesters hebben er nog geen genoeg van en willen doorgaan met schaaklessen geven op de maandagmiddag tot en met
20 februari. Na de zomervakantie wordt er dan hopelijk weer gestart met schaken op school om zich dan weer voor te bereiden
op het volgende schaaktoernooi in 2017.

Biddag
Woensdag 8 maart is de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. 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 biddagdienst bijwonen in de Hervormde kerk van Randwijk. De
kinderen zitten met de leerkrachten voor in de kerk. U wordt hartelijk uitgenodigd deze dienst aanwezig te zijn. Er is kinderoppas
in de Voorhof.
We willen m.n. de midden- en bovenbouw intensiever bij de dienst betrekken door ze tijdens de dienst een kerkboekje te laten
invullen. De dag na de biddag zal het kerkboekje in de klassen worden besproken.
De kinderen eten en drinken in de pauze op school. Snoepen in de kerk is daarom niet nodig. Wilt u hier rekening mee houden?
We willen de kinderen van groep 1 en 2 de gelegenheid geven bij hun ouders te zitten in de kerk. Hierover hebben de
leerkrachten van de kleutergroepen al contact met u gehad en worden/zijn afspraken gemaakt. Als u als ouder(s) niet in de kerk
bent, zit uw kind dus gewoon bij de eigen leerkracht.
De kinderen van de groepen 1 en 2 hoeven die morgen geen tasje met eten en drinken mee te nemen. Zij krijgen eten en
drinken van school.
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.
Laten we vooraf aan de biddag 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 biddag gewenst!
Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2017-2018:
Studiemorgen
maandag 28 augustus
Herfstvakantie
16 t/m 20 oktober
Studiedag
maandag 20 november
Kerstvakantie
25 december 2017 t/m 5 januari 2018 (vrijdag 22 december na 12.00
uur vrij)
Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 2 maart
Goede vrijdag
vrijdag 30 maart
Tweede Paasdag
maandag 2 april
Koningsdag
vrijdag 27 april
Meivakantie
30 april t/m 11 mei
Tweede Pinksterdag
maandag 21 mei
Zomervakantie
9 juli t/m 17 augustus (vrijdag 6 juli na 12.00 uur vrij)
Jaarverslagen Medezeggenschapsraad en Oudercommissie en financieel verslag Oudercommissie
Bij deze nieuwsbrief vindt u ter informatie de jaarverslagen van het jaar 2015 van de MR en de OC zodat u helemaal op de
hoogte bent van wat de MR heeft beziggehouden en wat de activiteiten waren van de OC. Ook is het financieel overzicht van de
Oudercommissie bijgevoegd.
Hebt u vragen over één van de jaarverslagen dan kunt u zich wenden tot juf Vergunst (voorzitter MR) en/of tot mw. Rianne Pitlo
(voorzitter OC). Voor vragen over het financieel overzicht kunt u terecht bij mw. Jolanda van Heteren (penningmeester OC).
Wist u dat:


We een goed bezochte aanmeldingsavond hebben gehad en dat we inmiddels verschillende aanmeldingen van nieuwe
gezinnen hebben gekregen?



De SPO (Stichting Peutercentra Overbetuwe) zaterdag 18 maart 2017 haar jaarlijkse open dag organiseert? Ook
Peutercentrum Ukkepuk zal op deze dag open zijn van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het adres is: Bredeweg 8a, Randwijk.

Data t/m D.V. 17 april 2017
24 februari
25 februari

Studiedag personeel kinderen vrij
Verjaardag juf van de Werken

27 februari- 3 maart

voorjaarsvakantie

6 maart
7 maart
8 maart
9 maart
15 maart

Ouderinloop( 8.25-8.40)
Bidden voor de school bij Fam. de Jong
Biddag kerkdienst bijwonen
Hoofdluiscontrole
Spelletjesuur voor kleuters

16 maart
29 maart
4 april
5 april
6 april
11 april
12 april
13 april
14 april
17 april
Met vriendelijke groet,
H. Versluis

Kangoeroewedstrijd
Spelletjesuur voor kleuters
EHBO examen leerlingen groep 8
e
Spreekavond 2 rapport voor ouders van leerlingen van groep 1 t/m 7
Spelletjesuur voor kleuters
Theoretisch verkeersexamen lln. groep 7
Spreekavond 2e rapport voor ouders van leerlingen van groep 1 t/m 7
Praktijk verkeersexamen lln. groep 7 (nm)
Open morgen
Spelletjesuur voor kleuters
Paasviering in de school
Goede vrijdag school gesloten
e
2 Paasdag school gesloten

