
   Nieuwsbrief 250 
                                                         Randwijk, 7 juni 2019 

 
 
Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers, 
 
Algemeen 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar zal de laatste schoolweek verschijnen. Ditmaal een korte nieuwsbrief met 
een paar belangrijke punten. 
 

Zorgen 
Afgelopen week bereikte ons het diep ingrijpende bericht dat de moeder van Maud (groep 5) zeer ernstig ziek is. 
Artsen kijken nu welke behandelingen er mogelijk zijn. We wensen haar en degenen die haar lief en dierbaar zijn 
Gods ondersteuning toe in deze zware weg. We willen u vragen deze zorgen mee te nemen in uw gebeden. God is 
Almachtig. Voor tijd en eeuwigheid kan en wil Hij uitkomst geven! 
 
Welkom 
Zoals u wellicht al hebt gehoord, is het gelukt om het zwangerschapsverlof voor juf Van de Werken op te vangen. 
Twee nieuwe collega’s hopen na de zomervakantie te starten: Juf Willemsen uit Opheusden en juf Wolvers uit Ede. 
Beiden hebben onderwijservaring. Juf Willemsen zal als duo-collega naast juf Van de Werken bij de school betrokken 
blijven. Juf Wolvers is in blijde verwachting en wil na  de geboorte graag fulltime moeder zijn. Volgende week 
woensdagmorgen zijn beiden in de klas om alvast kennis te maken. We wensen beide juffen een fijne tijd toe op 
onze school en met onze kinderen. 
 
Groepsverdeling/formatie 
In de laatste nieuwsbrief hopen we u te informeren in welke groep uw kind zal komen. Nog even geduld dus. Het 
formatieplan is wel rond. Deze vindt u in een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief.   
 
Inloop 3e rapport, rapportagekaart en plakboek 
Wij stellen het zeer op prijs als u persoonlijk het 3e rapport (groep 3-8) of de rapportagekaart/plakboek (kleuters) 
komt ophalen op D.V. 27 juni om 15.15 uur. Wanneer dit niet mogelijk is zal het rapport 28 juni aan uw kind worden 
meegegeven.  
 
Laatste schooldag  
Op de laatste schooldag D.V. 5 juli hoopt juf Hol te trouwen met Joas van Beusekom.  
De kinderen van groep 5/6 zijn mede uitgenodigd voor de trouwdienst in de kerk en de kinderreceptie. 
We hebben besloten om alle andere groepen de laatste schooldag vrij te geven.  
De laatste schooldag is dus D.V. donderdag 4 juli.  
 
School Maatschappelijk Werk 
Maud Willems is jarenlang onze schoolmaatschappelijk werkster geweest. Door interne verschuivingen bij SMW 
hebben wij reeds kennis gemaakt met onze nieuwe school maatschappelijk werkster, Angela Litjens. In het stukje 
hieronder stelt zij zich voor: 
 
Het SMW is er speciaal voor je kind en jou als ouder op deze school. Wanneer het even niet zo lekker loopt, of 

wanneer je behoefte hebt aan iemand die met jou en je kind meekijkt, zijn wij er!  

Met bijvoorbeeld de volgende vragen kun je bij ons terecht: “Mijn dochtertje van 2 jaar kan zo driftig reageren, hoe 

ga ik daarmee om?”, “Wij gaan scheiden, hoe kan ik mijn kinderen zo goed mogelijk steunen?”, 

“Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, ik weet niet waar het door komt.”, “Ik zou graag wat minder 

vaak politieagent zijn thuis”. Door samen in gesprek te gaan bekijken we of we een passende 

oplossing kunnen vinden, hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Ik ben Angela Litjens, ervaren (school)maatschappelijk werker en ben op maandagen, 
donderdagen en vrijdagen bereikbaar via alitjens@stmr.nl. 

mailto:alitjens@stmr.nl


 

Voor alle data geldt Deo Volente 

10 juni Tweede Pinksterdag 

12 juni Spelletjesuur voor kleuters 

13 juni Schoolfotograaf 

26 juni Sportdag groep 3 t/m 8 

27 juni Inloop na schooltijd voor alle groepen ophalen derde rapport/ 
rapportagekaart en plakboek 

28 juni Reserve sportdag 

2 juli  Afscheidsavond 

3 juli Vossenjacht 

4 juli Snoep strooien, na 15.15 uur zomervakantie! 

5 juli Alle leerlingen vrij i.v.m. bruiloft juf Hol 

6 juli Verjaardag mevr. De Bruijn 

12 juli Verjaardag juf Sok 

9 augustus Verjaardag juf Hol 

16 augustus  Laatste dag zomervakantie 

19 augustus Aanvang schooljaar 2019-2020 om 13.15 uur  

 

Met vriendelijke groet, 

H. Versluis 

 


