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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
Volgende week is alweer de laatste van dit schooljaar. Een periode van rust ligt er voor ons. Het is heel gezond om
even afstand te nemen van het werk of de studie. Vakantietijd is vaak een tijd van ontmoeten, ofwel ont-moeten.
Even niets moeten en tijd voor het gezin, familie en vrienden. Vooral wens ik dat we deze vakantie Hem zullen
ontmoeten die Zelf zegt: ‘Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven’. Om Hem te ontmoeten
hoeven we geen verre reizen te maken. We mogen eenvoudig de Bijbel openslaan en we ontmoeten God zelf.
Allemaal van harte een gezegende en fijne vakantie gewenst.
Welkom/afscheid/lief en leed
Voor Anton Gaasbeek is 18 mei jl. zijn schoolcarrière begonnen. Wij wensen Anton een fijne tijd op school.
Drie weken geleden ontstond er een vacature in groep 6/7a voor komend cursusjaar. We nemen afscheid van juf
Scherrenburg. Zij heeft een baan gevonden op een school in Oud-Alblas. Wij danken de juf voor haar inzet en
wensen haar Gods Zegen toe op haar nieuwe werkplek.
Gelukkig konden we in korte tijd een nieuwe collega benoemen. Juf Hol hoopt met ingang van het nieuwe schooljaar
de plaats van juf Scherrenburg in te nemen. Juf Hol was al enigszins bekend met de school. Zij heeft achterliggend
schooljaar af en toe invalwerkzaamheden verricht. Ook liep ze begin van dit schooljaar haar stage
bewegingsonderwijs op onze school.
Dhr. T. Meerkerk heeft inmiddels afscheid genomen van ons team. Vorig schooljaar heeft hij ad-interim
directietaken uitgevoerd. Dit jaar werd ondergetekende door hem gecoacht. We zijn hem zeer erkentelijk voor alles
wat hij voor de school heeft betekend en wensen hem Gods zegen toe voor de toekomst.
Bij familie Verwoert is een dochter en zusje geboren. Ze noemen haar Marit. Wij wensen hen Gods zegen toe in de
opvoeding. En jongens, geniet van je lieve zusje!
Project ‘Cultureel Erfgoed’
We kunnen terugzien op een prachtig project. Leerlingen kwamen door deze manier van werken soms op een heel
andere manier tot hun recht. Er is veel gemaakt en geleerd. De opbrengst van de projectavond was dit keer voor
Stichting ‘Kom over en Help’. Hiervoor is het mooie bedrag van € 751,74 bij elkaar gebracht. Dankzij de onderstaande
sponsoren kon het gehele bedrag worden overgemaakt naar de stichting. Hierbij willen we alle sponsoren hartelijk
danken voor hun financiële ondersteuning!
Uit Randwijk:
 Ellen Grafische Vormgeving
 Kaasboerderij 'de Hoeve'
 Sterk elektrotechniek
 Mabo
 Vroegop
 Cafetaria 'de Linden'
Uit Heteren:
 Bouwbedrijf Prefit
 Van den Broek wegenbouw
 Design Tek
 Autobedrijf Gaasbeek
 Dierenspeciaalzaak Lamers

Uit Zetten:
 Juwelier van Schaik
 Opticien Reugebrink
 Luuk & Lotte kinderkleding
 Arends decoratief wonen
 Jumbo
 RAS makelaars
 Vleeschhouwerij
 Chocolaterie Alberdeco
 Dik Franken tweewielers
 Perlina lingerie
 Boek & Computershop

Stroopwafelactie
De stroopwafelactie heeft het mooie netto bedrag van € 1159,66 opgebracht. Een gedeelte hiervan is bestemd voor
het ontwikkelingswerk van de familie Huisman. Het andere gedeelte wordt geschonken aan de school. De school zal
het geld gebruiken voor aankoop van divers speel/leermateriaal. Wij willen u, namens de OC, hartelijk danken voor
uw deelname aan deze actie.

Hulp door ouders
Er zijn dit jaar weer veel momenten geweest waarbij we de hulp van u als ouder hebben gekregen. Iedere vorm van
hulp waarderen we uitermate zeer. Vorige jaren lieten we dit blijken door middel van een kleine attentie. Het kwam
echter wel eens voor dat, onbedoeld, ouders werden vergeten. We hebben er daarom voor gekozen om hier mee te
stoppen. Ouders die structureel vrijwilligerswerk verrichten ontvangen hiervoor een vergoeding. Een aantal
geledingen ontvangen wel een materiële blijk van waardering, omdat zij zich structureel inzetten voor de school,
maar geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. Dit zijn de leden van de oudercommissie, bestuurscommissie,
medezeggenschapsraad en de klusclub. Graag benadrukken we nogmaals dat we alle ondersteuning van ouders,
opa’s en oma’s waarderen!
Heeft u hierover nog een vraag of een opmerking, kom gerust even langs.
Afscheid leerlingen groep 8
Volgende week nemen we afscheid van:
Melle van Dijken, Rosanne Doeze Jager, Kim van Gameren, Carmen van Gorsel, Iris van Hengel, Iris van Heteren, Noa
Jansen, Anneloes Kalisvaart, Noa Selman, Sarah van Voorthuijsen en Marloes van der Wal.
We hopen dat jullie met plezier terugkijken op deze schoolperiode. Wij wensen jullie Gods zegen toe op het
voortgezet onderwijs. Jullie wegen scheiden. We bidden dat de Heere met je gaat en jij Hem volgt op het smalle pad!
Niveaugrafieken 3e rapport
Gisteren hebben de kinderen hun derde rapport of rapportagekaart meegekregen. Voor de kinderen van groep 3 t/m
6 moest daar nog een blad met grafieken bijgevoegd worden. Door een storing in onze kopieermachine waren we
echter niet in staat om ze uit te printen. Vandaag nemen de kinderen dit blad alsnog mee. Zou u dit blad zelf bij het
rapport willen voegen? Alvast bedankt.
Klusclub
Dhr. Van Manen is jarenlang touwtrekker geweest van de klusclub. Ondanks het feit dat hij geen kinderen meer op
school had, was hij bereid veel werk voor de school te verrichten. Hij heeft nu echter te kennen gegeven deze taak
graag over te dragen aan een volgende vrijwilliger. Hoewel we hem niet graag zien vertrekken hebben we uiteraard
alle begrip voor zijn keus. We willen hem hartelijk danken voor alles wat hij voor de school (en uiteindelijk voor de
kinderen) heeft gedaan. Gelukkig blijft de heer Van Manen nog actief betrokken als lid van de BC.
Inmiddels hebben we een nieuwe touwtrekker gevonden. Dhr. P. Wolff is bereid de leiding te nemen over de
klusclub. We zijn blij dat hij meteen enthousiast was om dit te willen doen en hopen dat door het werk van de
klusclub alle ‘kleinere’ klussen kunnen worden aangepakt.
Eerste schooldag
Graag attenderen we u erop dat de kinderen de eerste schooldag D.V. 28 augustus beginnen om 13.15 uur. ’s
Morgens hopen we als team eerst te beginnen met Bijbelstudie en vergadering. ’s Middags zijn alle kinderen dus
hartelijk welkom!
Schaakles
Van september 2017 tot januari 2018 (in januari is het schaaktoernooi) zullen iedere week op maandagmiddag na
schooltijd schaaklessen worden gegeven. In de nieuwsbrief van 30 augustus 2017 krijgt u meer informatie en kunt u
uw kind(eren) opgeven voor deze lessen.
Overdracht leerlingen via ouderportaal
In deze laatste schoolweken schrijven de leerkrachten van alle leerlingen een overdracht voor de nieuwe
leerkracht(en) van uw kind(eren). U kunt dit lezen via het ouderportaal. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan
kunt u naar de leerkracht(en) van uw kind(eren) reageren. Dit kan mondeling of via het mailadres van de leerkracht.
Zo nodig wordt de overdracht bijgesteld. Hiermee vervalt in principe de eerste spreekavond aan het begin van het
nieuwe jaar. Mocht u veranderingen of bijzonderheden met de nieuwe leerkracht(en) willen delen dan kunt u in de
eerste schoolweek via de mail contact met de leerkracht(en) opnemen en desgewenst wordt er dan voor D.V.
maandagavond 4 september een afspraak met u gemaakt.

Wist u dat:







de laatst gehouden luizencontrole geen luizen heeft opgeleverd? Moeders, hartelijk dank.
er in het kleuterhalletje nog een ton staat met gevonden voorwerpen?
u op de eerste schooldag het nieuwe gymrooster en het nieuwe psalmrooster per mail wordt toegestuurd?
u dan ook de lijst krijgt met namen en adressen van de kinderen die bij uw kind in de klas zitten?
als u niet wilt dat het adres van uw kind wordt meegegeven, dit kunt laten weten via dir@randwijksmdb.nl?
u in de derde week van het nieuwe schooljaar de nieuwe schoolgids per mail krijgt toegestuurd, waar ook de
jaarplanning in opgenomen is?

Data t/m D.V. zomervakantie 2017
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
28 augustus

Spreekavond alleen voor ouders die dit echt noodzakelijk achten.
Afscheidsavond groep 8
Vossenjacht
Strooien groep 8
Na 12.00 uur vakantie
Eerste schoolmiddag(!) en ouderinloop van 13.10 uur tot 13.25 uur

Met vriendelijke groet,
H. Versluis

