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Randwijk, 22 augustus 2018
Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
We mochten maandag jl. de deuren opnieuw openen voor uw kind(eren). We hopen dat iedereen weer voldoende
uitgerust is. De eerste schooldagen of weken zal het voor sommige kinderen best weer wennen zijn. Vooral als ze van
een andere school komen of wanneer de groepen een nieuwe samenstelling hebben gekregen. De juffen zijn hier
goed op voorbereid en zullen er alles aan doen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Als team zijn we gestart vanuit de Bijbel. Psalm 91 wijst ons erop dat God een sterke Burcht is waarop we ons
vertrouwen mogen en moeten stellen. In tegenspoed, maar ook in voorspoed. Ook dit jaar is het van belang alles
alleen van God te verwachten. Hij belooft dan Zijn zegen. Ik wens u, de kinderen en alle betrokkenen bij de school
een gezegend schooljaar.
Welkom, afscheid, lief en leed
We mogen een vijftal leerlingen verwelkomen. Louise van Dodewaard, Rijk en Tijn de Jong zijn gestart in groep 1.
Jeerar de Kat de Jesus is ingestroomd in groep 2 en Xem te Poel in groep 7 . Wij hopen dat jullie je plekje snel
gevonden zullen hebben en wensen jullie een fijne tijd op onze school.
We heten twee stagiairs hartelijk welkom op onze school. Meester Zaaijer hoopt een langdurige stage te lopen in
groep 7/8. Hij volgt de deeltijdopleiding Pabo. Juffrouw Jochemsen hoopt ook een langere periode stage te lopen
voor haar opleiding als OA-er.
Bij familie van de Weerd werd op 19 juli een dochter geboren. Ze noemen haar Zarah. Zarah is het zusje van Mirthe
en Thirza. We wensen jullie veel geluk met de kleine Zarah. Vooral wensen we jullie Gods zegen in de opvoeding.
Ook bij juf Hakkert is een dochter geboren. Ze noemen haar Suze. Suze is geboren op 17 augustus. Wij willen de
familie Hakkert van harte feliciteren met de geboorte van Suze. Boven alles wensen we jullie Gods zegen in de
opvoeding.
TSO
Dankzij de inspanningen van de TSO coördinatoren is ook de bezetting van TSO weer rond. Fijn dat u als ouder zich
hiervoor beschikbaar hebt gesteld.
We nemen afscheid van mevrouw Vossers die afgelopen periode een groot gedeelte van het coördinatorschap op
zich nam. We willen haar hartelijk danken voor haar bijdrage aan TSO. Het was niet altijd gemakkelijk om alles
geregeld te krijgen, maar zij zocht steeds opnieuw naar mogelijkheden. Dit heeft ertoe bijgedragen dat we dit jaar
weer met voldoende bezetting kunnen starten. Nogmaals hartelijk dank!
We heten twee nieuwe coördinatoren hartelijk welkom. mevrouw Aarnoudse en mevrouw Kruijning hopen de taken
rond de organisatie te splitsen en op zich te nemen. Mevrouw Pitlo blijft op de achtergrond aanwezig vanwege haar
ervaring binnen TSO. Voor vragen rond TSO is ondergetekende dit jaar aanspreekpunt voor ouders. Ook wanneer
zich incidenten rond uw kind voordoen, zal ondergetekende contact met u opnemen.
Sponsorkinderen Michelle Navarro en Jackson Telfort:
Elke (maan)dag kunnen de kinderen geld mee nemen voor andere kinderen. Via school steunen de kinderen 2
sponsorkinderen. Ze heten Michelle en Jackson.
Michelle komt uit de Filipijnen en is geboren op 7 januari 2006. Omdat haar ouders niet veel geld hebben woont
Michelle met haar ouders bij grootvader, waar nog meer familie woont. Michelle houdt van zingen en dansen.
Jackson komt ook uit Haïti en is geboren op 18 maart 2010. Jackson en zijn familie wonen in een klein huis. Jackson
gaat elke dag naar school en zijn favoriete vak is wiskunde. Hij houdt ook van voetballen met zijn vrienden
Door middel van onze financiële zorg kunnen Michelle en Jackson naar een centrum. Daar wordt allereerst aandacht
geschonken aan ondervoeding. Iedereen krijgt voedzame maaltijden zodat het in staat is om onderwijs te volgen. Ze
gaan naar school, maar het onderwijs is slecht o.a. door de grote van de groep. Daarom bezoeken beide kinderen na
schooltijd het centrum, daar krijgen ze aanvullend onderwijs en Bijbelonderwijs. Ook krijgen ze daar dagelijks warme
maaltijden. Zo zorgen wij er voor dat Michelle en Jackson christelijk onderwijs, dagelijks eten, kleding en zo nodig
medische zorg ontvangen.

Verder steunen we dit jaar stichting Jemima. Wat doen zij? Jemima is een organisatie die zich richt op het verlenen
van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op de Westbank. Lokale medewerkers verlenen de zorg
vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het
buitenland, waaronder Nederland.
Barmhartigheid en ontwikkeling zijn de speerpunten in de zorg. Vanuit een warme en veilige omgeving worden de
bewoners gestimuleerd om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Het ritme en de leermomenten uit het
dagelijks leven zijn hulpmiddelen om zorg, therapie en ervaringsleren te integreren. Zij doen dit vanuit de visie: liefde
en zorg voor de zwakkeren in de samenleving is onze christelijke opdracht. Jezus’ woorden in Mattheus 25: 34-40
motiveren alle betrokkenen bij Jemima: “Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt,
hebt u dat voor Mij gedaan.”
Persoonlijke eigendommen
Regelmatig gebeurt het dat kinderen speelgoed van thuis meenemen. Dit is op zichzelf prima. Sommige materialen
zijn echter zo groot dat dit niet meegenomen kan worden in de klas. U kunt denken aan steps, hoverboards en seats,
skateboards etc. Met ingang van dit jaar mogen kinderen dit soort materialen wel meenemen mits dit soort
speelgoed wordt geparkeerd in het fietsenhok als de school begint. Verder willen we benadrukken dat school op
geen enkele manier verantwoordelijk is voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen van de kinderen,
tenzij door school zelf veroorzaakt.
Themaweek
Van D.V. 4 maart tot 8 maart 2019 hopen we in iedere klas rond een thema te werken. Hiervoor is uw hulp welkom.
De leerkrachten zullen in de voorafgaande periode uw hulp vragen. Wellicht kunt u daar nu in de agenda al enigszins
rekening mee houden?
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 opgaveformulier 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 opgaveformulier retour. Dit formulier wordt binnenkort per mail toegezonden.
Namenlijsten, psalmrooster en gymrooster 2018-2019
Dit jaar verstrekken we in het kader van de AVG-wetgeving geen adresgegevens meer van mede-klasgenoten en
leerkrachten. Leerkrachten zijn te bereiken op het algemeen telefoonnummer van de school of via hun schoolmail.
Deze gegevens kunt u vinden op onze website www.randwijk-smdb.nl.
Eerder deze week heeft u het psalmrooster en het gymrooster al ontvangen.
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) 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) 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.
Luizencontrole
Iedere donderdag van de eerste week na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. We willen u
dringend verzoeken zelf uw kinderen regelmatig te controleren. Mocht u bij uw eigen kind luizen aantreffen dan
horen wij dit uiteraard graag zo snel mogelijk.
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?

Voor alle data geldt Deo Volente
20 augustus
23 augustus
4 september
6 september
10 september
18 september
26 september
2 oktober
4 oktober
5 oktober
9 oktober
11 oktober
15-19 oktober

Eerste schoolmiddag (13.15-15.15 uur)
Luizencontrole
Bidden voor de school bij Fam. de Jong
Excursie kasteel Doorwerth door groep 1 en 2
Infoavond reilen en zeilen op school
Prinsjesdag
Ouderinloop (8.25-8.40)
Bidden voor de school bij Fam. de Jong
Dierendag
Kinderboekenmorgen
Dag van de leerkracht
Spreekavond welbevinden
Spreekavond welbevinden
Herfstvakantie

Met vriendelijke groet,
H. Versluis

