
                Nieuwsbrief 248 
                                                     Randwijk, 22 februari 2019 

 
Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers, 
 
Algemeen 
Langzaam ontwaakt de natuur weer. De lente is op komst. We mogen al dagen genieten van 
de warmte die de zon geeft. De zon wordt ook in de Bijbel vaak genoemd. Gods Zoon, de 
Heere Jezus, wordt in Maleachi 4 vers 2 de ‘Zon der gerechtigheid’ genoemd. Een ieder die in 
Hem gelooft, mag zich opwarmen aan Zijn genade. In Psalm 72 vers 17 staat: ‘Zolang de zon er 
is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant.’ Iedere dag dat de zon schijnt mogen we er 
dus aan denken dat Gods koninkrijk wordt uitgebreid. Ik hoop dat we de zon daarom dubbel 
zullen waarderen! 
 
Welkom, afscheid, lief en leed 
Sep Budding, Sara Zandsteeg en Bram van Harn zijn inmiddels enkele weken op onze school 
gestart. Jullie zijn al 4 jaar geworden! We hopen dat je het inmiddels goed naar je zin hebt en 
we wensen je een fijne tijd toe op onze school. 
Lesley van der Hagen heeft afscheid genomen van onze school. Lesley, we wensen je een goede tijd toe op je nieuwe 
school.  
We nemen afscheid van juf Blok. Zoals u wellicht wist, had juf Blok twee banen. Met pijn in het hart laat ze nu het 
onderwijs voorlopig achter zich en zal ze zich verder richten op haar andere baan bij Evangeliestek. Ook daar ligt 
nuttig werk te wachten. Wij vinden het uiteraard jammer. Gelukkig blijft de juf als ‘invaljuf’ betrokken bij onze 
school. We willen haar hartelijk danken voor haar inzet op onze school. Dieneke (en Jonathan), we willen jullie de 
woorden uit Ps. 71 vers 12 meegeven met het oog op je andere werk, Jonathan in de voorbereiding op het ambt en 
ook in de opvoeding van jullie kleine David: 

Gij hebt mij van mijn kindse dagen 
Geleid en onderricht. 

Nog blijf ik naar mijn plicht  
Van Uwe wond’ren gewagen (lees: vertellen). 

In een eerder bericht hebt u gelezen dat we gelukkig snel konden voorzien in de vacature van intern begeleider. We 
heten juf Bekker-Bax hartelijk welkom op onze school. Als ib-er hebt u een verantwoordelijke taak in de 
ondersteuning van leerlingen en leerkrachten. Hierin weet u zich afhankelijk van God. Wij wensen u dan ook Zijn 
zegen toe in uw werk. In het stukje hieronder zal de juf zich kort voorstellen. Tijdens de open morgen staat de IB 
kamer wijd open en is er alle ruimte om kennis te maken.  
 
Voorstellen juf Bekker 
Met verschillenden van u heb ik al persoonlijk kennis gemaakt en misschien heeft u van de kinderen al gehoord dat 
er een nieuwe juf op school rondloopt. In deze nieuwsbrief wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Frederika 
Bekker. Bijna 42 jaar geleden stond mijn wieg op de 11e etage van een flat in Zaandam. Na verschillende verhuizingen 
woon ik sinds 1993 in Ede. Daar heb ik de PABO gedaan. Na de PABO ben ik aan het werk gegaan in het regulier en 
later in het speciaal onderwijs. Ondertussen heb ik mij verder gespecialiseerd in de zorg op de basisschool en heb ik 
de opleiding tot rekenspecialist afgerond. In 2009 ben ik getrouwd met Cornelis en is ons gezin uitgebreid met 4 
kinderen. Onze oudste zoon Jonathan is 9 jaar, Maartje is bijna 8, Elise is 4 jaar en onze jongst zoon Samuel wordt in 
juni  2 jaar. De afgelopen jaren ben ik thuis geweest en heb ik mij (mede door de geboorte van onze gehandicapte 
dochter Elise) helemaal gericht op de zorg van ons gezin. Nu mag ik hier op school mijn plekje als Intern Begeleider 
innemen, om samen met u en de leerkrachten te kijken wat de kinderen nodig hebben om als uniek schepsel van de 
Heere God tot volle ontplooiing te komen. 
Mocht u vragen hebben, ik ben op dinsdag en donderdag op school. Loop gerust binnen!  
 
Ledenvergadering schoolvereniging 
Op D.V. 16 mei staat de jaarlijkse ledenvergadering gepland. Leden zullen ruimschoots van te voren vanuit de 
bestuurscommissie een uitnodiging ontvangen. We kunnen u melden dat achterliggende periode veel ouders lid zijn 
geworden van onze schoolvereniging. Nieuwe leden waren en blijven meer dan welkom! 



Jaarverslagen MR, OC en financieel overzicht OC  
In de bijlagen vindt u de jaarverslagen van de MR en de OC. Ook het financieel overzicht van de OC is in een bijlage 
opgenomen. 
 
Deelname EU-schoolfruit 
Zoals u waarschijnlijk weet nemen we ook dit jaar weer deel aan het schoolfruitproject. Vanaf 12 november jl. wordt 
er twintig  weken lang drie dagen per week fruit geschonken aan iedere leerling van de school. Met dit initiatief 
worden verschillende doelen nagestreefd. Eén van die doelen is het stimuleren van een gezonde eetgewoonte. 
Daarnaast worden educatieve lessen rond het schoolfruit georganiseerd.  
 
TSO  
Mevrouw Kruijning is gestopt als coördinator TSO. We willen haar hartelijk danken voor alle tijd en energie die zij 
hieraan heeft besteed. Dit soort taken gebeuren altijd op vrijwillige basis en we zijn dankbaar dat er steeds weer 
ouders bereid blijken zich op allerlei manieren in te zetten voor de organisatie van het onderwijs op onze school. We 
zijn nu dringend op zoek naar een nieuwe coördinator die er samen met mevrouw Aarnoudse voor zorgt dat de TSO 
goed geregeld blijft. We zoeken iemand die enige kennis heeft van financiële administratie. Wilt u meer weten of 
zich opgeven? Bel school of mail naar tso@randwijksmdb.nl of dir@randwijksmdb.nl.  
 
Mailverkeer school-ouders 
Regelmatig krijgen we het signaal dat mails van school niet aankomen. Bij nader inzien zijn ze dan vaak terecht 
gekomen in de spam box. Gebeurt dit bij u ook? Laat het even weten. We vinden het belangrijk dat de communicatie 
tussen school en ouders optimaal is. 
Heeft u een ander mailadres, telefoonnummer of een andere huisarts? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te 
geven via info@randwijksmdb.nl, zodat wij deze wijzigingen kunnen verwerken in ons systeem.  
 
Vakantierooster cursusjaar 2019-2020  
In de tabel hieronder vindt u het vakantierooster voor volgend cursusjaar. 

Studiemorgen maandag 19 augustus (leerlingen ’s middags welkom)  

Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019 
Studiedag maandag 18 november (leerlingen vrij) 
Middag voor kerstvakantie 20 december 2019 (vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij) 
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Studiemorgen woensdag 19 februari 2020 (leerlingen vrij) 
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020 
Goede vrijdag en tweede Paasdag 10 en 13 april 2020 
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020 
Hemelvaartsdag en de dag erna 21 en 22 mei 2020 
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020 
Vrijdagmiddag voor zomervakantie 10 juli (vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij) 
Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020 

 
Open morgen voor ouders en grootouders 
Jaarlijks houden we op onze school een open morgen. Dit jaar is de open morgen gepland op D.V. woensdag 10 april. 
De bedoeling hiervan is dat u uw (klein)kind(eren) ziet in de klas en tegelijkertijd kennismaakt met het huidige 
onderwijs. 
Deze morgen is verdeeld in vier periodes van 30 minuten. U wordt in de gelegenheid gesteld één of twee les(sen) of 
activiteit(en) per kind bij te wonen. Voor de rust in de groep en in de school is het echt van belang dat u zich houdt 
aan de afgesproken tijden! Dat betekent dus dat er binnen één les niet gewisseld wordt en dat u niet op een later 
tijdstip binnenkomt of eerder het lokaal verlaat dan de aangegeven tijd.  
De tijdsplanning kunt u zien in het schema hieronder. Ook kunt u in het schema zien welke lessen in de verschillende 
groepen worden gegeven, zodat u gericht kunt kiezen welke les u voor uw kind(eren) wilt bijwonen.  
U kunt zelf bepalen in welke groep en op welk tijdstip u start. Aan het einde van de morgen kunt u bij mooi weer 
even buiten wachten en bij regenachtig weer in de personeelskamer.  
Deze morgen is bedoeld voor ouders en opa’s en oma’s die een (klein)kind of(klein-)kinderen op school hebben, dus 
niet voor ouders die willen kennismaken met onze school omdat ze aanmelding overwegen.  
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Het is niet de bedoeling dat jongere broertjes en/of zusjes de klas in komen. Voor de jongere kinderen kan, als u zich 
hiervoor opgeeft, oppas geregeld worden in de gemeenschapsruimte van de school vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur. 
Maakt u gebruik van de oppas? Dan graag uiterlijk maandagmorgen 9 april doorgeven via info@randwijksmdb.nl.  
We hopen op een gezellige en leerzame morgen. Hartelijk welkom! 
 

Tijden Kleutergroep 
blauw 

Juf Vergunst 

Kleutergroep geel 
Juf van der 

Werken 

Groep 3/4 
Juf Hakkert 

Groep 5/6 
Juf Hol 

Groep 7/8 
Juf van Rijswijk/ 
meester Versluis 

9.15- 9.45 
 
 

speel/werkles buitenspelen/kring Geen ouders 
dagopening 

Bijbelverhaal 

gym spelling 

9.50-10.20 kring kring  gym rekenen 

10.25-10.45 
koffie/thee 
in personeels- 
kamer 

     

10.55-11.25 buitenspelen werken in hoeken  rekenen taal  

11.30-12.00 buiten/kring werken in hoeken  taal gym 

 

Wist u dat: 

 het luizen/netenprobleem behoorlijk hardnekkig is? Wilt u uw kind ook thuis komende week controleren? 
 de actie voor Stichting Jemima het mooie bedrag van 454,54 euro heeft opgebracht? Hartelijk dank! 
 ondergetekende vanaf januari jl. gecertificeerd en geregistreerd schoolleider is? 

Voor alle data geldt Deo Volente 

25 februari t/m 1 maart  Voorjaarsvakantie 

4 maart Ouderinloop (8.25-8.40) 

5 maart  Bidden voor de school bij fam. de Jong 

6 maart  Spelletjesuur voor kleuters 

7 maart EHBO groep 8; hoofdluiscontrole 

13 maart  Biddag kerkdienst bijwonen 

18 maart  Verjaardag juf Drost 

20 maart  Spelletjesuur voor kleuters 

21 maart Kangoeroewedstrijd 

22 maart  Reserve datum kangoeroewedstrijd 

28 maart  EHBO groep 8 

2 april Bidden voor de school bij fam. de Jong  
Spreekavond tweede rapport groep 1 t/m 7  

3 april Spelletjesuur voor kleuters 

4 april EHBO groep 8 
Spreekavond tweede rapport  groep 1 t/m 7 

5 april Rapport/ rapportagekaart en plakboek mee 

10 april Open morgen 

11 april EHBO groep 8 

15, 16 en 17 april Entreetoets groep 7 

16 en 17 april Eindtoets groep 8 

19 april Goede Vrijdag 

22 april Tweede Paasdag 

23 april – 3 mei Meivakantie 

2 mei Verjaardag juf Elly 

6 mei Hervatting  school 

 

Met vriendelijke groet, 

H. Versluis 
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