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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers, 
 
Algemeen 
Met nog één schoolweek te gaan zijn we bijna gekomen aan het einde 
van het jaar 2018. De vier weken voor kerstfeest noemen we de 
adventsweken. Advent betekent ‘verwachting’ of ‘hoopvol uitzien’. Een 
terechte en eerlijke vraag die we aan elkaar mogen stellen is: Wat 
verwacht u, jij, ik? Waar zien wij naar uit? Naar gezelligheid, lekker 
eten/drinken, een fijne vakantie? Is onze hoop gevestigd op onszelf en de 
wereld om ons heen? Wat is dat vaak leeg, kortdurend en teleurstellend. 
Wij mogen u via deze nieuwsbrief wijzen op Jezus’ komst naar deze 
wereld. Hij is gekomen om zondaren te redden van hun eeuwige 
ondergang. Hij wordt ‘Zaligmaker’ genoemd. Hij maakt werkelijk gelukkig. 
Met eerbied gesproken: Hij heeft het maximale uit Zijn leven gehaald! Hij 
leefde heel Zijn leven tot eer van Zijn Vader. Hij stierf op 33 jarige leeftijd 
de kruisdood, als betaling voor de zonden. Voor wie? Voor iedereen die 
tot Hem de toevlucht neemt. Voor iedereen die Hem verwacht, omdat 
van onszelf geen verwachting is. De erfenis van Jezus’ dood is het eeuwige 
leven voor Zijn kinderen. Is dat geen heerlijke verwachting? 

 
Welkom, afscheid, lief en leed 
We hebben achterliggende tijd helaas afscheid genomen van Nick Roest. We wensen Nick veel succes op zijn nieuwe 
school en we hopen dat hij daar snel zijn weg zal vinden.  
Blij en dankbaar zijn Juf Blok en haar man met de geboorte van een gezonde zoon. Zij noemen hem David. David 
werd geboren op 2 december jl. We wensen jullie veel geluk toe. Bovenal wensen we Gods zegen in de opvoeding. 
Dat jullie kleine man een man naar Gods hart zal zijn.  
Zoals u al eerder hebt vernomen, gaat juf Floor onze school verlaten. Ze beëindigt haar werkzaamheden vanaf 1 
januari 2019 en hoopt vrijdag 25 januari afscheid te nemen. U krijgt die dag gelegenheid haar de hand te schudden. 
Na de kerstvakantie hoopt juf Hakkert weer terug te keren van haar zwangerschapsverlof. Juf Hakkert wordt de 
leerkracht van groep 3/4. Zij werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.   
We denken aan de verschillende zorgen in een aantal gezinnen. Rouw, zorgen om ziekten of anderszins. We wensen 
iedereen die dit betreft van harte sterkte toe. 
Ondergetekende en zijn vrouw zijn in blijde verwachting. Als alles goed mag gaan hopen wij eind juni 
gezinsuitbreiding te ontvangen. 
 
Oudercommissie 
De OC neemt afscheid van mevrouw Van Gaalen. We willen u hartelijk danken voor het vele werk dat u hebt verzet 
en wensen u Gods zegen en ondersteuning in uw gezinsleven en persoonlijk leven. 
 
Uitslag behoeftepeiling continurooster 
In het oudertevredenheidsonderzoek die in juni jl. onder u is uitgezet, was onder andere een behoeftepeiling voor 
een continurooster opgenomen. Ook onder het personeel is dezelfde peiling gehouden.  
Beide uitslagen geven onvoldoende aanleiding om komende jaren verder na te denken over een continurooster. De 
organisatie van TSO is iedere keer weer een uitdaging, maar ook hiervan geldt dat dit tot heden geen aanleiding 
geeft tot het invoeren van een continurooster. De uitslag en toelichting van de ouderpeiling en de peiling onder 
leerkrachten kunt u terugvinden in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  
 
Uitnodiging en organisatie Kerstviering 
Donderdagavond 20 december hopen we met elkaar de kerstviering te houden. Deze viering zal plaatshebben in de 
Hervormde kerk van Randwijk en is van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur. Alle kinderen worden tussen 18.45 uur en 

Lam van God 
 
O Lam van God, ik kom 
zoals ik ben – arm, naakt en blind 
maar die bij U genezing vind; 
Gij maakt een zondaar tot Gods kind, 
o Lam van God, ik kom! 
                        

             Charlotte Elliot (1789-1871) 

 
 

 



18.50 uur in de Voorhof (achter de kerk) verwacht. Even voor 19.00 uur komen de kinderen in de kerk en nemen 
voorin plaats op de gereserveerde banken. U kunt zelf een plekje zoeken in de kerk.  
 
We verwachten niet alleen alle kinderen. Ook ouders en grootouders zijn hartelijk welkom. Mocht (één van) u niet 
kunnen komen en toch graag de kerstviering meemaken, dan kunt u de viering beluisteren via internet (www. 
hervormde-gemeente-randwijk.nl). 
 
We vinden het fijn als kleine broertjes en/of zusjes meekomen, mits dit niet storend is voor de schoolkinderen en 
degenen die een bijdrage moeten leveren aan deze avond. Mocht dit tijdens de viering wel het geval zijn, dan vragen 
wij u vriendelijk om naar de Voorhof te gaan. Uw (kleinere) kind kan daar vrij praten en lopen.  
 
Wilt u er alstublieft op letten dat uw kind vooraf aan deze avond niet teveel drinkt en in ieder geval thuis naar het 
toilet gaat?  
We willen u vragen deze avond geen foto’s of video opname te maken. Dit leidt anderen af.  
 
Na afloop krijgen de kinderen in de Voorhof een boek en een zakje met lekkers mee. 
Daarna kunnen de kinderen van groep 1 en 2 gehaald worden bij de uitgang aan de Dijkstraat (uit de kerk rechtsaf). 
Alle andere kinderen kunnen opgewacht worden bij de uitgang aan de Kerkstraat (uit de kerk linksaf). We zien uit 
naar een gezegende kerstviering. Hartelijk welkom! 
 
Nieuwe website school 
Binnenkort gaat de vernieuwde website van onze school online. De grootste verandering is de mogelijkheid om uw 
kind ziek te melden via de tool ‘Afwezigheid’. Wij worden dan via een emailbericht direct op de hoogte gebracht. 
Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om uw kind telefonisch ziek te melden.  
 
Vacature IB/Vertrouwenspersoon 
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is de benoemingsprocedure in volle gang. Er zijn goede 
gesprekken geweest. We houden u op de hoogte zodra er een nieuwe IB-er is benoemd. 
Iedere school is verplicht een vertrouwenspersoon te hebben voor ouders en leerlingen. Vanaf 1 januari 2019 is juf 
van Leerdam de vertrouwenspersoon binnen de school. De juf zal haar rol in de eerste week na de kerstvakantie  
presenteren aan de leerlingen, zodat zij weten waar ze naar toe kunnen als dit nodig blijkt.  
  
Aanmelding broertje of zusje voor schooljaar 2019-2020 
Voor ouders die nog geen kinderen op onze school hebben en overwegen hun kind aan te melden bij ons op school, 
staat op woensdag 23 januari 2019 de informatie- en/of aanmeldingsavond gepland. Voor de organisatie en planning 
van het onderwijs voor het schooljaar 2019-2020 is het voor ons al prettig te weten welk broertje of zusje, van de 
kinderen die hier al op school zitten, we kunnen verwachten. Het gaat om kinderen die voor 1 juli 2020 vier jaar 
worden. U kunt een inschrijfformulier ophalen bij mevr. De Bruijn of haar een mail sturen (info@randwijksmdb.nl) 
met de vraag of zij u het inschrijfformulier digitaal wil toesturen. Het formulier kunt u ingevuld én ondertekend 
inleveren bij mevr. De Bruijn. U krijgt daarna van ons per brief of per mail te horen dat uw kind definitief staat 
ingeschreven op onze school. Bovenstaande geldt dus nog niet voor nieuwe ouders! Zij worden op 23 januari 2019 
verwacht. 
 
Wist u dat: 

 de studiedag van 30 januari NIET doorgaat?  De kinderen op deze dag dus gewoon op school verwacht 
worden. 

 De studiedag nu gehouden zal worden op D.V. woensdagmorgen 20 februari?  De kinderen op 20 februari 
een vrije dag hebben.  

 we nog op zoek zijn naar een schaakmeester? Kunt u schaken en vindt u het leuk om met een klein 
enthousiast groepje leerlingen het schaken te oefenen? Stuur dan even een mailtje naar 
info@randwijksmdb.nl. Wij schaken in principe iedere maandag van 15.30-16.30 uur. 

 
Voor alle genoemde data geldt Deo Volente 

20 december  Kerstviering in de kerk (av) 

mailto:info@randwijksmdb.nl


21 december Middag leerlingen vrij! 

24 december- 4 
januari 

Kerstvakantie 

7 januari Hervatting school 

7 januari  Ouderinloop (8.25-8.40); Schaken(15.30-16.30) 

8 januari  Muzieklessen; Bidden voor de school bij fam. de Jong 

10 januari EHBO groep 8; Hoofdluiscontrole 

14 januari Bezoek bibliotheek groep 1-4; Schaken (15.30-16.30) 

15 januari  Muzieklessen 

16 januari Spelletjesuur voor kleuters; Spreekavond advies VO voor ouders lln. groep 8 

17 januari Gymochtend kleuters; EHBO gr. 8 

21 januari Schaken (15.30-16.30) 

22 januari Muzieklessen  

23 januari  Info- en aanmeldingsavond 

24 januari EHBO gr. 8 

25 januari Afscheid juf Floor 

28 januari Schaken (15.30-16.30) 

29 januari Promotie show Mad Science  

30 januari Spelletjesuur voor kleuters 

31 januari EHBO groep 8 

4 februari  Schaken (15.30-16.30) 

5 februari Bidden voor de school bij Fam. de Jong 

7 februari  EHBO gr. 8; vergadering Bestuurscommissie (av) 

13 februari Spelletjesuur voor kleuters 

14 februari EHBO gr. 8 

19 februari  Bidden voor de school bij fam. de Jong 

20 februari Alle leerlingen vrij i.v.m. studiemorgen team 

21 februari  Kangoeroewedstrijd 2019; EHBO gr. 8 

25 febr.- 1 mrt. Voorjaarsvakantie 

 

Met vriendelijke groet, 

H. Versluis 


