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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers, 
 
Algemeen 
Morgen hopen we met elkaar de paasviering te houden. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. We staan 
onder andere stil bij het lijden en sterven van Koning Jezus. Niets voor een koning, denkt u misschien. Toch wel. Zijn 
almacht blijkt in het bijzonder op de derde dag nadat Hij begraven is. Daar klinkt de heerlijke boodschap van Pasen: 
‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Drie zegeningen vloeien hieruit voort: In de eerste plaats heeft Jezus zonde, dood en 
duivel overwonnen, ten tweede wekt Zijn kracht ons op tot eer van God te leven en ten slotte garandeert Zijn 
opstanding dat ook alle gestorvenen bij Zijn terugkomst zullen opstaan. Iedereen die de zonde en duivel heeft 
gediend, zal dan met de duivel veroordeeld worden. Echter, wie door genade Jezus als Koning mag hebben zal dan 
voor eeuwig bij Hem zijn. God komt al onze lof toe. Zingt u mee met psalm 118? Een gezegende paasviering gewenst! 

 
Welkom en afscheid  
Twee leerlingen heten we welkom.  Joyce Romein en Marissa Smeitink zijn 4 jaar geworden en mochten voor het 
eerst naar school. We hopen dat jullie snel je plekje hebben gevonden en wensen jullie een fijne tijd op onze school.  
Juf Van de Werken is samen met haar man Erik in blijde verwachting. Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie een 
goede voorbereidingstijd toe. 
De juf gaat D.V. vanaf de zomervakantie tot de kerstvakantie met verlof. Daarna hoopt zij deels terug te keren. We 
zijn volop bezig om de ontstane vacature op te vullen. 
Dominee Kroon neemt zondag 12 mei afscheid van de kerkelijke gemeente van Randwijk. Verschillende jaren heeft u 
voor de school de bid- en dankdiensten verzorgd. U mocht de kinderen iedere keer weer wijzen op de Heere Jezus 
als de Redder van arme zondaren. Hartelijk dank daarvoor! Wij bevelen u de Heere en wensen u en uw vrouw de 
woorden toe uit psalm 73 vers 12: 

'k Zal dan gedurig bij U zijn, 
In al mijn noden, angst en pijn; 

U al mijn liefde waardig schatten, 
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 
O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 

En mij, hiertoe door U bereid, 
Opnemen in Uw heerlijkheid. 

 
Schoonmaakavond 
U heeft onlangs een oproep gehad om uw bijdrage te leveren aan de geplande schoonmaakavond D.V. dinsdagavond 
7 mei. Vier ouders hebben zich tot nog toe opgegeven. Daarom nogmaals een vriendelijk verzoek zich hiervoor aan 
te melden. Vele handen maken het werk lichter en gezelliger!   
 
 
 
 

De steen, dien door de tempelbouwers 
Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 

Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 

Door 's HEEREN hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen; 

Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 

Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 

Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 



Groepsverdeling/formatie 
De laatste puzzelstukjes worden komende weken gelegd. Dan zal helder zijn welke groepen gevormd worden en 
welke leerkracht(en) uw kind komend jaar krijg(t)en. In de volgende nieuwsbrief zullen we u hierover infomeren. 
 
Schoolplan 
Komend schooljaar start er een nieuwe schoolplanperiode. Onze doelen voor komende vier jaar staan daarin 
verwoord. Met het team zijn we flink aan de slag geweest om na te denken over ons onderwijs. Goed en 
bijbelgetrouw onderwijs is het uitgangspunt. De input die u als ouders heeft gegeven d.m.v. het 
tevredenheidsonderzoek zijn in het plan meegenomen. Zodra het plan definitief is, informeren we u over de inhoud. 
 
Ledenvergadering 
D.V. 16 mei staat de jaarlijkse ledenvergadering gepland. Binnenkort zullen de leden hiervoor een uitnodiging 
ontvangen vanuit de bestuurscommissie. We hopen op een goede opkomst! 
 
TSO 
Met dankbaarheid melden we u dat drie ouders bereid zijn om de TSO te coördineren.  
Mevrouw Hoefnagel (moeder van Louise, Sebastiaan en Jonathan), mevrouw Bunt (moeder van Stijn en Timo) en 
mevrouw Budding (moeder van Levi) willen deze taak op zich nemen. Na de meivakantie zullen we met hen om tafel 
gaan om één en ander af te stemmen. Ondergetekende zal in de toekomst de TSO vergaderingen voorzitten. Zo 
hopen we met elkaar meer stabiliteit te krijgen in de organisatie van TSO. Hartelijk dank voor jullie bereidwilligheid. 
In de bijlage vindt u het opgaveformulier voor komend cursusjaar. Het is van belang dat u dit formulier tijdig 
retourneert, zodat uw kind kan worden ingedeeld. Om de TSO veilig vorm te geven is het nodig zicht te hebben op 
de groepsgrootte. Graag uw medewerking gevraagd.  
 
Schaken 
De schakers van onze school hebben opnieuw een briljante prestatie geleverd. Ze zijn opgeklommen tot en met de 
halve finale van provincie Gelderland. In de finale konden alleen de eerste 3 zich plaatsen voor de landelijke finale. 
Onze jongens eindigden op een mooie 6e plaats. Van harte gefeliciteerd! We willen schaakmeester Van Oosten 
hartelijk danken voor zijn vrijwillige inzet iedere maandag. Ook de moeders die de wedstrijden hebben 
gecoördineerd: Hartelijk dank!  
Het schaakseizoen is hiermee tot een einde gekomen. De heer Van Oosten beraadt zich op een volgend seizoen. Hij 
zou dit graag met nog een vrijwilliger doen. Kunt u schaken en vindt u het leuk om de kinderen hierin te begeleiden? 
Meld het via dir@randwijksmdb.nl.  
Aanwas van jong schaaktalent is heel wenselijk. Verschillende onderzoeken tonen aan dat schaken een positieve 
invloed heeft op de hersenen. Zodra duidelijk is of we volgend jaar opnieuw het schoolschaken kunnen organiseren 
laten we dit weten.     
 
Opbrengst paasactie 
De paaseieren vielen in goede smaak. Er is ruim 300 kilo verkocht. De netto opbrengst bedraagt het prachtige bedrag 
van € 656,20. Van dit geld zal er met name (elektrisch) gereedschap voor de handvaardigheidslessen  worden 
aangeschaft.   
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage! En in het bijzonder bedanken we de oudercommissie voor hun 
inzet tijdens deze actie. Het is altijd weer een hele klus om één en ander in goede banen te leiden. 
 
Adoptiekinderen 
Van de stichting “Woord en Daad” kregen we het bericht dat de sponsering van Jackson Telfort is gestopt. Zijn familie 
en hij zijn verhuisd, op zoek naar betere leefomstandigheden. Dat betekent dat Jackson niet meer op de school zit, 
waar Woord en Daad het sponsorprogramma mee heeft.  
We mogen nu een nieuw sponsormeisje verwelkomen: Miskenya Louis, ze is op 4 september 2013 in Haïti geboren 
en woont met haar ouders in Côte de Fer op een boerderij waar haar ouders werken. Ze gaat naar school waar ze 
kan leren, voedsel krijgt, en verhalen uit de Bijbel hoort. Haar favoriete vak is lezen en ze vindt het fijn om in haar 
vrije tijd met vrienden te spelen.  
We hebben nu 2 sponsormeisjes, Miskenya Louis en Michelle Navarro. We mogen voor hen zorgen door voor hen te 
bidden en geld voor ze mee te nemen.  
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Wist u dat: 

▪ de bak van de gevonden voorwerpen bij de kleuteringang letterlijk overloopt? Is uw kind iets kwijt? Haal het 
er uiterlijk 10 mei uit. Daarna gaan de bruikbare spullen naar de kledinginzameling.  

▪ in de meivakantie alle marmoleumvloeren in de school worden vervangen? 

 
Voor alle data geldt Deo Volente 

18 april Entreetoets groep 7/Eindtoets groep 8 

19 april – 3 mei Meivakantie 

2 mei Verjaardag juf Elly 

6 mei Hervatting  school 

7 mei  Bidden voor de school bij Fam. De Jong / 
Schoonmaakavond 

15 mei Spelletjes uur voor kleuters 

16 mei  Ledenvergadering schoolvereniging 

23 mei Schoolreis groep 3 t/m 6 

24 mei  Bosdag kleuters 

27-29 mei Schoolkamp groep 7 en 8  

29 mei  Spelletjes uur voor kleuters 

30 mei  Hemelvaartsdag  

31 mei Leerlingen vrij 

4 juni  Bidden voor de school bij Fam. De Jong 

7 juni Presentatie St. Jemima nav. Pinksteren 

10 juni 2e Pinksterdag  

13 juni Schoolfotograaf 

 

Met vriendelijke groet, 

H. Versluis 


