Nieuwsbrief 238
Randwijk, 30 augustus 2017

Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
Schooljaar 2017-2018 is inmiddels van start. We hopen dat u met uw kind(eren) hebt genoten van de vakantie. We
zijn God dankbaar dat we de kinderen, ouders en personeelsleden weer in gezondheid terug mochten zien. We zijn
met het team gestart vanuit de Bijbel. We hebben nagedacht over de vraag hoe we het christelijk onderwijs inhoud
kunnen en mogen geven. Niet alleen met een Bijbelverhaal en dagsluiting, maar de hele dag door. Eén van de dingen
die hierbij naar voren kwam is dat we de kinderen zien als schepsel van God. Ieder kind heeft unieke gaven en
talenten, maar ook dingen die moeilijk voor hen zijn. Deze visie bepaalt onze benadering naar de kinderen. Ook het
team wil dit jaar, met alle tekortkomingen, de gaven en talenten gebruiken ten nutte van uw kind(eren).
‘s Middags konden we de kinderen verwelkomen. Een spannend moment voor kind, juf en wellicht ook voor u als
ouder. We hopen dat het snel went. Mocht u vragen hebben of zijn dingen onduidelijk, trek gerust aan de bel.
Via deze nieuwsbrief wensen we alle betrokkenen bij deze school een gezegend schooljaar toe met de bede of de
HEERE ons Licht op ons pad wil zijn.
Welkom, afscheid, lief en leed
Roan Mulder, Ruben Aalberts en Elin Klop zijn in de zomervakantie 4 jaar geworden en daarom mochten ze voor het
eerst naar school. Roan, Ruben en Elin, hartelijk welkom. We hopen dat jullie het naar je zin krijgen op school.
Hanna, Marja en Matthijs Noorderijk en Bradley Mohan zijn vlak voor de vakantie verhuisd naar Zetten. Ook jullie
hartelijk welkom op onze school. Best spannend om in een hele nieuwe omgeving te komen! We hopen dat jullie een
fijne tijd op onze school zullen hebben!
We nemen afscheid van Jarno Sterenberg. Hij mocht, samen met zijn zusjes 9 maanden liefdevol worden verzorgd
door familie Blok. Ze hebben nu een plaats gekregen in een perspectief biedend gezin. We wensen Jarno toe dat God
met hem mee gaat.
Na een ernstige ziekte is Henk Floor op 9 augustus overleden. Hij werd 36 jaar. Henk was, naast oud-leerling, de
broer van Jolanda Kalisvaart (onze interieurverzorgster), zwager van juf Floor en André Kalisvaart (voorzitter van de
bestuurscommissie), vriend van Jeantine Timmer en oom van juf Kalisvaart. Ook verschillende leerlingen van onze
school zijn verdrietig om zijn overlijden. We denken aan Nora, Jesse, Ivan en Lieke.
We wensen de rouwende familie Gods ondersteuning toe in het verlies van Henk en we bidden of de Heere de lege
plaats wil vervullen met Zichzelf.
Let op! Spreekavond 4 september vervalt!
Via het ouderportaal hebt u de overdracht van uw kind(eren) voor de nieuwe leerkracht(en) kunnen lezen (zie
informatie hierover in de vorige nieuwsbrief).
Hiermee komt de spreekavond van 4 september te vervallen. Mocht u toch veranderingen of bijzonderheden over
uw kind(eren) met de nieuwe leerkracht(en) willen delen, dan kunt u via de email contact opnemen met de
leerkracht(en). Op onze site en op de namenlijst vindt u de mailadressen van alle leerkrachten. De leerkracht maakt
dan met u een afspraak.
Hulpouders gevraagd
Ieder jaar zijn er ouders die op school helpen. Dit wordt door zowel kinderen als leerkrachten bijzonder
gewaardeerd. Zonder uw hulp kunnen bepaalde activiteiten op school niet doorgaan. Daarom doen we ook dit jaar
weer een beroep op uw hulpvaardigheid. Er is een aantal activiteiten waarbij uw hulp structureel heel welkom is,
zoals bij handvaardigheid in de hogere groepen en het spelletjes uur bij de kleuters. Uw keuze hoeft niet afhankelijk
te zijn van de groep waarin uw kind zit. U kiest wat u leuk vindt. Ook grootouders worden van harte uitgenodigd te
komen helpen op school! U kunt zich voor één of meerdere activiteiten opgeven door het opgavenblad in te vullen.
Ook wanneer u in het vorige schooljaar al heeft geholpen op school en dat nu weer wilt doen, ontvangen we graag
het opgavenblad retour.

Namenlijsten, psalmrooster en gymrooster 2017-2018
De namen met de daarbij behorende adressen en telefoonnummers van de kinderen die bij uw kind in de groep
zitten, zijn in een aparte mail aan u verstuurd.
De lijst met de contactgegevens van het personeel heeft u via de email ontvangen. We vragen u alleen in dringende
gevallen de leerkracht(en) te bellen. U kunt wel altijd de mail gebruiken. Mailadressen vindt u (ook) op de site van
onze school. Vanwege privacy redenen vindt u op onze site geen telefoonnummers van onze leerkrachten.
Het psalmrooster zorgt ervoor dat u weet welke psalmen er geleerd worden. In deze eerste week wordt er nog geen
psalm overhoord.
Het nieuwe gymrooster zorgt ervoor dat u weet wanneer uw kind(eren) uit groep 3 t/m 8 hun gymspullen mee naar
school moeten nemen. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is gymkleding verplicht. Graag stevige en goed passende
gymschoenen zonder zwarte zolen, een shirt en een korte broek of een gympakje.
Het is voor de kinderen en voor de jufs en meester prettig als m.n. de jongere kinderen op de gymdag makkelijke
kleding dragen. Het aan- en uitkleden gaat dan wat sneller. Voor de kleuterleerkracht is het heel prettig als de
kleuters schoenen dragen die ze zelf aan- en uit kunnen doen. In het rooster ziet u dat het voor de kleutergroep niet
mogelijk is om voor elk dagdeel tijd te reserveren in de gymzaal voor bewegingsonderwijs.
Bewegingsonderwijs staat echter wel elk dagdeel op het activiteitenplan van de kleuters. Bij goed weer spelen ze
buiten en als ze bij regenweer niet in de gymzaal kunnen, wordt er een spelles in het lokaal gegeven. De
gymschoenen van de kleuters blijven gewoon op school.
Ouderinloop
Een ouderinloop van 15 minuten staat een aantal keren op de jaarkalender. In de praktijk betekent dit dat u vijf
minuten voor schooltijd (als de bel gaat) met uw kind naar binnen gaat en dan 15 minuten (dus tot 8.40 uur) in de
klas van uw kind kunt zijn om te kijken wat uw kind heeft gedaan of gemaakt of even gezellig een praatje te maken.
Het is niet de bedoeling om op dit moment over eventuele problemen van uw kind te praten. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de leerkracht.
De kleuterinloop voor schooltijd
Voor de kleuters hebben we voor schooltijd een zgn. kleuterinloop. Dat betekent dat de deuren vanaf 8.20 uur
opengaan en de groepsleerkracht in de klas is. Kinderen (en ouders/verzorgers) mogen vanaf die tijd naar binnen.
Voor de meeste jongste kleuters (groep 1 - de rijen groen en geel) is het prettig samen met degene die hem of haar
brengt zijn/haar stoel op te zoeken. Wilt u daarna z.s.m. afscheid nemen?
Met het oog op overzicht en rust in de klas en het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen worden de
oudste kleuters kinderen (groep 2 - de rijen rood en blauw) gestimuleerd om op de gang afscheid te nemen, alleen
de klas in te gaan, zelf de tas in de tassenkast te zetten en vervolgens hun stoel op te zoeken.
Mochten er bijzonderheden zijn, die gemeld dienen te worden, dan kan de ouder/verzorger dat vanzelfsprekend
even doorgeven aan de leerkracht.
Gevonden voorwerpen
Bij de hoofdingang staat een kartonnen doos met diverse gevonden/achtergelaten spullen. In de vorige nieuwsbrief
hebben we een oproep gedaan deze spullen mee te (laten) nemen. Aan het eind van deze week gaan de spullen, die
niet opgehaald zijn, weg. Goede jassen en tassen gaan in de kledingcontainer zodat anderen er nog plezier aan
beleven.
Luizencontrole
Iedere eerste week na de vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. Vlak voor de vakantie werden er
luizen aangetroffen. We hopen dat er morgen geen luizen worden aangetroffen. We willen u dringend verzoeken
zelf uw kinderen regelmatig te controleren.
Wist u dat:




er in de broodtrommels (TSO) geen snoep is toegestaan, ook niet bij de kleuters?
er bij de kleuteringang een emmer staat ter inzameling van kapotte of lege pennen t.b.v. Woord en Daad?
u de gymzaal kunt huren en voor een afspraak voor verhuur de beheerder, Erik Verwoert, kunt mailen:
gymzaal.smdb@gmail.com en dat zijn mobiele nummer 06-19275358 is?





er op 12 september een trainingsavond wordt georganiseerd voor de leerlingen van groep 5 en 6 met
betrekking tot het korfbaltoernooi de training wordt gehouden op de velden van het HPC te Zetten van
18.30-19.30 uur
er op 14 september opnieuw een trainingsavond wordt verzorgd als voorbereiding op het korfbaltoernooi
deze avond is het voor de voor leerlingen van groep 7 en 8 ook deze training wordt gehouden op de velden
van het HPC te Zetten van 18.30-19.30 uur

Data t/m D.V. herfstvakantie 2017
31 augustus
11 september
12 september
14 september
14 september
18 september
19 september
20 september
21 september
26 september
4 oktober
5 oktober
10 oktober
13 oktober
16 – 20 oktober
24 oktober
26 oktober

Hoofdluiscontrole
Vergadering GMR
Trainingsavond korfbal groepen 5 en 6
Vergadering Bestuurscommissie
Trainingsavond korfbal groepen 7 en 8
Infoavond reilen en zeilen op school
Prinsjesdag
Korfbaltoernooi
Vergadering MR
Onderzoek 10-11 jarigen door doktersassistent
Ouderinloop (8.25-8.40)
Dag van de leraar
Voorleeswedstrijd
Kinderboekenmorgen
Herfstvakantie
Spreekavond ‘Welbevinden’
Spreekavond ‘Welbevinden’

Met vriendelijke groet,
H. Versluis

