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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
Buiten is het volop voorjaar. We mogen ons verwonderen over Gods trouw aan de schepping. Hij zorgt ieder voorjaar
weer voor nieuw leven. Nog groter is het wonder van Goede vrijdag en Pasen. Wat heerlijk is het dat Jezus Christus
op deze wereld wilde komen om zondaren nieuw leven te geven. Het kostte Hem op Golgotha de dood, maar na drie
dagen is Hij verrezen uit het graf. Zingt u/zing jij mee?
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid!
Personeelsnieuws
We zijn blij u te kunnen schrijven dat na een roerige tijd met verschillende personeelswisselingen rust in het team
komt. We zijn ook dankbaar dat binnen het team relatief weinig ziekteverzuim is. Deze rust komt ten goede aan uw
kinderen.
D.V. eind oktober verwachten ondergetekende en zijn vrouw gezinsuitbreiding.
We hebben voor volgend schooljaar Juf (Femke) van der Kolk een Lio stageplaats kunnen bieden. Juf van der Kolk
hoopt te beginnen in de tweede helft van cursusjaar 2017-2018.
Welkom/lief en leed
Twee leerlingen zijn achterliggende tijd gestart op onze school. Jozua Budding is 8 maart op school gekomen en voor
Pepijn Veldman was 18 maart de start van zijn schoolcarrière. We heten Jozua en Pepijn hartelijk welkom en wensen
hen een fijne tijd op onze school.
Mirthe de Jong uit groep 3 is in een pauze van de duikelstang gevallen. Helaas resulteerde dit in een armbreuk.
Mirthe zit nu met haar arm in het gips. Mirthe, we hopen dat het snel weer goed komt. Beterschap!
Julian Menting uit groep 3 heeft thuis een ongelukje gehad. Hij moest uiteindelijk geopereerd worden aan zijn hand.
Julian, van harte beterschap!
Enkele weken geleden bereikte ons het verdrietige bericht dat oud-leerling Mark Vroegindeweij betrokken was bij
een ongeval in de Franse Alpen. Pas dagen later is Marks lichaam gevonden. We wensen familie Vroegindeweij en
allen die Mark lief en dierbaar waren Gods onmisbare ondersteuning toe in dit zware verlies.
Open morgen voor ouders en grootouders
Jaarlijks houden we op onze school een open morgen. Dit jaar is de open morgen gepland op D.V. woensdag 12 april.
De bedoeling hiervan is dat u uw (klein)kind(eren) ziet in de klas en tegelijkertijd kennismaakt met het huidige
onderwijs.
Deze morgen is verdeeld in vier periodes van 30 minuten. U wordt in de gelegenheid gesteld één of twee les(sen) of
activiteit(en) per kind bij te wonen. Voor de rust in de groep en in de school is het echt van belang dat u zich houdt
aan de afgesproken tijden! Dat betekent dus dat er binnen één les niet gewisseld wordt en dat u niet op een later
tijdstip binnenkomt of eerder het lokaal verlaat dan de aangegeven tijd.
De tijdsplanning kunt u zien in het schema hieronder. Ook kunt u in het schema zien welke lessen/activiteiten in de
verschillende groepen worden gegeven, zodat u gericht kunt kiezen welke les/activiteit u voor uw kind(eren) wilt
bijwonen.
U kunt zelf bepalen in welke groep en op welk tijdstip u start. Aan het einde van de morgen kunt u bij mooi weer
even buiten wachten en bij slecht weer in de personeelskamer.
Deze morgen is alleen bedoeld voor ouders en opa’s en oma’s die een (klein)kind of(klein-)kinderen op school
hebben, dus niet voor ouders die willen kennismaken met onze school omdat ze aanmelding overwegen.

Het is niet de bedoeling dat jongere broertjes en/of zusjes meekomen. Voor de jongere kinderen kan, als u zich
hiervoor opgeeft, oppas geregeld worden in de gemeenschapsruimte van de school vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur.
Maakt u gebruik van de oppas? Dan graag uiterlijk donderdagmorgen 7 april doorgeven via info@randwijksmdb.nl.
We hopen op een gezellige en leerzame morgen. Heel hartelijk welkom!
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Paasviering in school
Dit schooljaar hebben we de kerstviering in de kerk gevierd, wat betekent dat we de paasviering in school vieren.
Volgend schooljaar hopen we dit weer andersom te doen.
De paasviering wordt gehouden op donderdagochtend 13 april in de gymzaal van onze school. De viering start om
8.30 uur en duurt ongeveer een uur. We willen ook dit jaar ouders en grootouders de gelegenheid geven deze
paasviering mee te maken. U dient zich dan wel op te geven via info@randwijksmdb.nl, zodat wij weten hoeveel
stoelen er klaargezet kunnen worden. Om het rustig te laten verlopen is het niet de bedoeling dat jongere broertjes
en zusjes mee komen. We hopen op veel belangstelling en op een gezegende paasviering. Van harte welkom!
Wist u dat:



Er bij de laatste luizencontrole opnieuw niets is aangetroffen en dat wij heel blij zijn met de moeders die alle
kinderen steeds weer controleren?
Het schoolfruitproject 13 april afloopt?

Data t/m D.V. 2017
4 april
5 april
6 april
11 april

e

Spreekavond 2 rapport voor ouders van leerlingen van groep 1 t/m 7
Spelletjesuur voor kleuters
Spreekavond 2e rapport voor ouders van leerlingen van groep 1 t/m 7
Praktijk verkeersexamen lln. groep 7

12 april
13 april
14 april
17 april
18-19 en 20 april
24- 28 april
27 april
30 april
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
17 mei

Met vriendelijke groet,
H. Versluis

Open morgen
Spelletjesuur voor kleuters
Paasviering in de school
Laatste dag schoolfruit
Goede vrijdag school gesloten
e
2 Paasdag school gesloten
Cito- eindtoets groep 8
Aprilvakantie
Koningsdag, activiteiten georganiseerd door plaatselijke oranjevereniging!
Verjaardag Juf Floor
Verjaardag Juf Vergunst
Bidden voor de school bij Fam. de Jong
Spelletjesuur kleuters
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag, gewone schooldag!
Start project met als thema: Cultureel Erfgoed
Spelletjesuur kleuters
Kijkavond project, info hierover volgt

