
    

Nieuwsbrief 246 
              Randwijk, 12 oktober 2018 

 
 

 
Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers, 
 
Algemeen 
De eerste periode van het schooljaar ligt achter ons. Wij merken dat de meeste leerlingen hun plekje hebben 
gevonden. Hier zijn we blij mee. Wij wensen jullie allemaal een goede herfstvakantie toe. Het is waardevol om in 
deze periode als gezin eens lekker de natuur in te trekken. Wij mogen ons in Gods schepping vermaken, maar wist u 
dat God de Schepper de aarde gemaakt als een speeltuin voor Zijn Zoon Jezus (Spreuken 8 vers 30)? En wist u dat de 
mens de bron van Jezus’ blijdschap is (Spreuken 8 vers 31)? Maar wij, mensen, hebben van deze aarde (soms 
letterlijk) een puinhoop gemaakt. God heeft de mens echter zo lief dat Zijn Zoon Jezus zelfs wilde sterven om ons, 
vandalen (lees: zondaren) van Zijn speeltuin, het leven te kunnen geven. Dat is genade! 
  
Welkom, afscheid, lief en leed 
We zijn de eerste weken van dit jaar verschillende keren opgeschrikt door ernstige berichten.  
Rijk de Jong en Anton Gaasbeek, twee van onze leerlingen hebben in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig zijn ze weer 
thuis en mag het weer goed gaan.  
Ook de heer Kruijning, de vader van Levi en Hannah heeft in het ziekenhuis gelegen in verband met een ernstig 
verkeersongeval. Gelukkig verloopt het herstel voorspoedig. Deze gebeurtenissen geven reden tot dankbaarheid. 
God heeft jullie levens gespaard. Tegelijk is het een teken van onze kwetsbaarheid en vergankelijkheid. Er is slechts 
één stap tussen ons en de dood. De bijbel roept iedereen op om zich daarop voor te bereiden.  
De betrokkenheid in vorm van kaarten, gesprekken, mails etc. heeft goed gedaan. 
  
We mogen Mark van Voorthuijsen en Thijs Gaasbeek welkom heten op onze school. Mark en Thijs werden beiden 4 
jaar. We wensen jullie een fijne tijd toe op onze school. 
 
We nemen afscheid van familie Mulder. Ze hopen naar Lienden te verhuizen. Justin en Roan, wij hopen dat jullie een 
fijne tijd op onze school hebben gehad en wensen jullie de zegen van God op jullie nieuwe school. We wensen jullie 
als gezin een fijne en gezegende tijd in Lienden. 
 
We nemen ook afscheid van juf Blok-Kalisvaart. Zij hoopt na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof te gaan. Als 
alles goed mag gaan zal zij na haar verlof haar werk op deze school beëindigen. Juf, we weten dat je met pijn in het 
hart het onderwijsveld verlaat! Vandaag heeft de juf van de kinderen afscheid genomen. Na het verlof zullen we als 
school officieel afscheid nemen. 
De juf zal haar werk bij Evangeliestek voortzetten. Ook dit is mooi en noodzakelijk werk. We bidden de juf en haar 
man Gods zegen toe in het blijde uitzien naar de komst van de kleine. We zien haar vast nog wel een keer terug als 
invaljuf. 
 
Uitslag oudertevredenheidsonderzoek 
In de bijlage treft u de terugkoppeling van het oudertevredenheidsonderzoek aan. We willen iedereen die hieraan 
heeft meegewerkt hartelijk bedanken.  
 
Oudercommissie 
De OC neemt afscheid van mevrouw Mulder-Van den Brink. Willianne, je bent op verschillende manieren als 
vrijwilligster bij de school betrokken geweest en we konden altijd een beroep op je doen. Hartelijk dank voor alles 
wat je wilde doen! Sterkte met de verhuizing gewenst. 
Gelukkig heeft de OC versterking gekregen. We verwelkomen mevrouw Budding-Stuivenberg, mevrouw Klop-Riehl 
en mevrouw Gaasbeek-Steller. Fijn dat u alle drie bereid bent om u hiervoor in te zetten. Vele schouders maken het 
werk lichter. Gods zegen gewenst. 



TSO 
De contante betalingen voor incidenteel gebruik van TSO zullen vanaf januari 2019 ophouden. De TSO gaat dit 
digitaal organiseren. U zult bij incidenteel gebruik van TSO twee keer per jaar een factuur ontvangen op basis van de 
registratie. 
 
Terugblik informatie avond 
Op 10 september jl. bent u bijgepraat over het reilen en zeilen in de groep(en) van uw kind(eren). We waren blij met 
de grote opkomst. Heeft u de informatieavond gemist en toch een vraag? Schroom niet om de leerkracht van uw 
kind uw vraag te stellen. Zij informeren u graag. 
 
Korfbaltoernooi 
Op 19 september hebben onze kinderen meegedaan aan het korfbaltoernooi. Onder aanmoediging van juf Van 
Rijswijk en Juf Hol heeft groep 8 de eerste plaats weten te bemachtigen. Zij gaan door naar regiowedstrijden. Van 
harte proficiat! De kinderen kijken terug op een gezellige middag. Juf Van Rijswijk heeft deze middag voor onze 
school gecoördineerd. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Oproep schakers  
De eerste schaaklessen zitten er alweer op. De heren Van Oosten en Averink jr. steken hun tijd en energie iedere 
maandagmiddag van 15.30 – 16.30 uur in de schaaklessen. De schakers die momenteel meedoen zitten in groep 7/8. 
Uiteraard willen we ook vanuit lagere groepen aanwas hebben. In tegenstelling tot een eerder bericht is het geen 
vereiste om de basisregels van schaken te kennen. Alle kinderen vanaf groep 5 of hoger kunnen zich aanmelden. 
Aanmelden kan via info@randwijksmdb.nl 
 
Verkeersveiligheid 
Een oproep aan iedereen die de kinderen met de auto naar school brengt: Wilt u ervoor zorgen dat u met de stroom 
mee rijdt? Komt u vanaf de kerk aangereden? Gelieve dan via je Prins Bernardstraat en de Koningin Julianastraat de 
Kerkstraat in. Hiermee draagt u bij aan de verkeersveiligheid. Wilt u ook op voldoende afstand van het zebrapad 
(minimaal 5 meter) uw auto parkeren? Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Schoonmaakavond 23 oktober  
In het kader van ‘een frisse school’ is het goed dat we regelmatig een georganiseerde schoonmaakavond houden. 
Hoeken waar je bij normale schoonmaakwerkzaamheden aan voorbij gaat,  kunnen op zo’n avond even lekker 
worden schoongemaakt. U heeft zich tot gisteren kunnen opgeven om mee te helpen op D.V. dinsdagavond 23 
oktober. Bent u dit vergeten en wilt u toch graag helpen? Dan kan dat natuurlijk alsnog met een mailtje naar 
info@randwijksmdb.nl. 

De ervaring heeft geleerd dat één avond in het jaar te weinig is om alles goed te kunnen doen. Daarom willen we de 
werkzaamheden verdelen over twee avonden in het jaar. De volgende avond staat gepland op D.V. dinsdagavond 7 
mei 2019. Wilt u deze avond vast noteren?  

 
Dankdag en Nationaal Schoolontbijt 
Nationaal Schoolontbijt  
Op woensdag 7 november nemen we weer deel aan het Nationaal  Schoolontbijt. Dan ontbijten kinderen, juffen en 
meester allemaal om 8.30 uur op school. Het is die morgen de bedoeling dat er thuis niet of een heel klein beetje 
wordt gegeten.  

Heeft uw kind een dieet? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de eigen juf. Dan kunnen we daar rekening mee 
houden. Meedoen met Het Nationaal Schoolontbijt is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. We bespreken met de 
kinderen waarom een goed ontbijt zo belangrijk is.  
Dankdag 
Op woensdag 7 november is het ook de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. We beginnen die morgen dus 
gewoon om 8.30 uur op school. 
Van 11.00-12.15 uur zullen we met alle kinderen van de school de kerkdienst bijwonen in de Hervormde kerk 
van Randwijk. De kinderen zitten bij de leerkrachten en de oppasmoeders voorin de kerk. U wordt hartelijk 
uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Er is kinderoppas in de Voorhof. 
De kinderen eten en drinken in de pauze op school. Snoepen in de kerk is daarom niet nodig. Wilt u hier rekening 
mee houden? 
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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.  
We willen de kinderen van de kleutergroepen de gelegenheid geven bij de ouders te zitten in de kerk. 
Met de ouders van de kleutergroepen is hierover via de mail al contact geweest of zal hierover binnenkort contact 
volgen. Als u als ouder(s) niet in de kerk bent, zit uw kind dus gewoon bij de eigen leerkracht of een oppasmoeder. 
De kinderen van de kleutergroepen hoeven woensdag 7 november geen tasje met eten en drinken mee te nemen. Zij 
krijgen eten en drinken van school. 
Laten we vooraf aan de dankdag 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 dankdag gewenst!  
 
Bijlage bij deze nieuwsbrief 
In de bijlage vindt u een flyer die u informatie verschaft over schoolmaatschappelijk werk. Van harte aanbevolen. 

 

Voor alle data geldt Deo Volente 

15-19 oktober  Herfstvakantie 

22 oktober Schaken 

23 oktober  Ouderinloop (8.25-8.40 ) en schoonmaakavond 

24 oktober Excursie kabouterpad Hemmen(kleutergroepen) 

25 oktober  Hoofdluis controle 

29 oktober Schaken 

31 oktober Spelletjesuur voor kleuters 

5 november Excursie Tempel kerkmuseum Elst (groep 7 en 8), Schaken 

6 november  Bidden voor de school bij Fam. de Jong 

7 november  Dankdag en Nationaal schoolontbijt 

8 november  Vergadering bestuurscommissie 

12 november Schaken 

19 november Leerlingen vrij i.v.m. studiedag personeel 

21 november Scholenmarkt HPC voor ouders van toekomstige leerlingen 

26 november Ouderinloop (8.25-8.40 ), schaken 

27 november Spreekavond 1
e
 rapport 

29 november Spreekavond 1
e
 rapport 

30 november Rapport/rapportagekaart en plakboek mee  

3 december Schaken 

 

Met vriendelijke groet, 

H. Versluis 


