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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers, 
 
Algemeen 
Over een enkele dag is het zomervakantie. De leerlingen en leerkrachten hebben weer hard gewerkt. Een 
rustperiode is daarom welkom. In 1997 vond toenmalig minister De Boer het woord ‘onthaasten’ uit. Even pas op de 
plaats is heel gezond voor lichaam en geest. Goede zorg voor het lichaam is voluit bijbels. Wij geloven dat ons 
lichaam en onze geest niet zijn gegeven voor ons eigen genot, maar om daarmee te leven tot Gods eer en tot nut van 
de naasten. Als we onze rust op die manier inrichten wil God dit zegenen.   
Ik wil u, mede namens het team, hartelijk danken voor de fijne samenwerking dit schooljaar. Er is op school veel 
werk verzet. U heeft uw kind(eren) aan onze zorgen toevertrouwd. Wij mochten ons inspannen om het beste voor 
uw kind te zoeken. We hebben dit jaar vaak een beroep op u gedaan om te helpen bij verschillende activiteiten. De 
laatste weken merkten we dat het wat lastig was om nog ouders te vinden. Wellicht was het voor sommige ouders 
net iets téveel. Dat begrijpen we ook. We willen u allemaal hartelijk danken voor uw betrokkenheid bij school.  
Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne vakantie toe en hopen en bidden dat we elkaar na de vakantie weer mogen 
ontmoeten. 
 

Welkom en afscheid  
Twee leerlingen heten we welkom.  Sam Vermeeren en Job Verwoert 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.  
 
Twaalf leerlingen nemen afscheid om het onderwijs te vervolgen op het VO. We wensen Chun Brienissen, Wesley 
Budding, Jelmer van Dijken, Stijn van Gameren, Erwin Hakkert, Juli van Hengel, Lars Jaspersen, Sander de Kleine, 
Chrissy Lyn Meijnders, Thomas Menting, Arko Nijkamp en Jelle Streuper Gods zegen voor de toekomst. Vaarwel! 

Wellicht zien we jullie nog eens terug voor een stage of als juf en meester 😊. 
Verder nemen we afscheid van Thirza (groep 4), Mirthe (groep 7), Matthias (groep 7), Janice (groep 5) en Femke 
(groep 5). Zij zijn verhuisd en/of gaan na de zomervakantie naar een andere school. We wensen jullie alle goeds toe 
op je nieuwe school! 
 
Lief en leed 
Met blijdschap en dankbaarheid mogen juf Drost en haar man uitzien naar de geboorte van een klein kindje. We 
wensen jullie beiden een goede voorbereidingstijd toe. Juf Drost zal eind november met verlof gaan en hoopt na 
haar verlof gelukkig weer terug te keren. 
Bij familie Te Poel zijn grote zorgen. Bij de moeder van Xem heeft zich een ernstige ziekte geopenbaard. Gelukkig zijn 
er de nodige behandelmogelijkheden. We wensen hen sterkte en Gods ondersteuning toe in deze moeilijke tijd. 
Bij ondergetekende en zijn vrouw is op 30 juni een dochtertje geboren: Catharina Elisabet. Wij noemen haar Elise. 
Met moeder en kind gaat het gelukkig goed! Wij zien het als grote zegen en tegelijk als een grote 
verantwoordelijkheid. Kinderen zijn niet ons eigendom, maar door God gegeven ‘leenpanden’ . God vraagt van ons 
hen op te voeden voor Hem. Voor deze mooie en moeilijke taak staan wij als ouders. Wij wensen u en onszelf daarbij 
Gods onmisbare zegen! 
 
AVG 
Of we het leuk vinden of niet, u en ik zijn gehouden aan de regels die de AVG ons opgelegd. Eén van die regels is dat 
het voor ouders niet toegestaan is tijdens schoolse activiteiten foto’s te maken van leerlingen. U mag uitsluitend uw 
eigen kind fotograferen. Foto’s die, na toestemming van ouders, door de leerkracht worden verspreid mogen niet op 
sociale media openbaar worden gemaakt! Als school hebben wij de verplichting u hierop te wijzen. Bij dezen! Graag 
uw begrip hiervoor.   
 
 



Hulp op school 
Zelden tevergeefs doen we een beroep op u als hulp gewenst is. Dit waarderen we bijzonder. Soms hoor ik in de 
wandelgangen wel eens het gerucht en ‘gezucht’ dat het vaak ‘dezelfde’ ouders zijn die helpen. Kan een ander niet 
een keer? Dit soort reacties zijn wellicht begrijpelijk, maar anderzijds wil ik u erop wijzen dat er heel veel werk verzet 
wordt door heel veel verschillende ouders. Denk aan taken als oudercommissie, medezeggenschapsraad, 
bestuurscommissie, tussenschoolse opvang, luizencontrole, klusclub etc. Ook in deze taken gaat veel tijd zitten. 
Laten we daar oog voor hebben en houden. Ik ben ervan overtuigd dat veruit de meeste ouders op één of andere 
manier een bijdrage levert. Daar zijn we blij mee en zuinig op! 

 
Bestuurscommissie 
We hebben op de laatstgehouden ledenvergadering afscheid genomen van de heer A. Kalisvaart als 
bestuurscommissie lid. André, we waarderen de manier waarop je een bijdrage hebt geleverd aan de school. Op 
begrijpelijke en tegelijk indringende wijze heb je een aantal jaar tijdens bijvoorbeeld de afscheidsavonden op de 
Heere Jezus mogen wijzen als Enige Borg en Middelaar. Wij wensen je ook in de persoonlijke leven toe steeds bij 
Hem te mogen schuilen. 
Een afscheidscadeau sloeg je af. Toch wil ik je iets (mee)geven. Ik weet dat de psalmen een speciale plaats bij je 
hebben. Je laat de school nu los in het besef dat God voor onze school waakt! Dit wordt mooi verwoord in psalm 100 
vers 4: 

Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht! 

 
We heten ons nieuwe bestuurscommissie lid de heer G. Klop hartelijk welkom. Gerrit, het is een verantwoordelijke 
taak om te waken over de christelijke identiteit van onze school. De maatschappelijke ontwikkelingen baren ons best  
zorgen. Wie de Bijbel als norm wil nemen moet rekenen op weerstand. Toch staan wij voor de Bijbelse plicht om te 
bouwen aan Gods Koninkrijk: 

Want God heeft Zijn getuigenis gegeven 
Aan Jacobs huis; een wet, om naar te leven, 

Die Israël zijn nageslacht moet leren, 
Opdat men nooit haar kennis moog' ontberen; 

God vordert, dat de naneef, eeuwen lang, 
Van kind tot kind, dit onderwijs ontvang'. (Ps. 78:3)  

 
Groepsverdeling/formatie 
In de bijlage vindt u een overzicht van de klassenindeling voor volgend cursusjaar. Zijn er naar aanleiding van deze 
indeling nog vragen? Bel of mail gerust. Wij mogen helaas geen adresgegevens van klasgenootjes verspreiden. Ook 
wat dat betreft zijn wij gehouden aan de AVG.  
 
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. Ook de input die u als ouders heeft gegeven d.m.v. het 
tevredenheidsonderzoek zijn in het plan meegenomen. Het schoolplan is nu definitief en door de MR akkoord 
bevonden. Voor de liefhebbers is het plan in de bijlage opgenomen. Daarbij gaat het vooral om onze ‘eigen ambities’.  
Schroom niet om hierop te reageren! 
 
Hoofdluis controle 
We willen mevrouw Van de Weerd hartelijk danken. U hebt veel kinderhoofden gecontroleerd. Ook tijdens andere 
activiteiten heeft u regelmatig een bijdrage geleverd. Inmiddels zijn jullie verhuisd. We wensen jullie een goede tijd 
toe in Kesteren. 
 
Eerste schooldag 
Graag attenderen we u erop dat de kinderen de eerste schooldag D.V. 19 augustus beginnen om 13.15 uur. ’s 
Morgens hopen we als team eerst te beginnen met Bijbelstudie en vergadering. ’s Middags zijn alle kinderen (ook de 
kleuters) dus hartelijk welkom! 
 



Overdracht leerlingen via ouderportaal 
In deze laatste schoolweken schrijven de leerkrachten van alle leerlingen een overdracht voor de nieuwe 
leerkracht(en) van uw kind(eren). U kunt dit lezen via het ouderportaal. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan 
kunt u naar de leerkracht(en) van uw kind(eren) reageren. Dit kan mondeling of via het mailadres van de leerkracht. 
Zo nodig wordt de overdracht bijgesteld. Mocht u veranderingen of bijzonderheden met de nieuwe leerkracht(en) 
willen delen dan kunt u in de eerste schoolweek contact met de leerkracht(en) opnemen. 
 
ROV 
De Reformatorische OuderVereniging  (ROV) brengt graag het belang van hun werkzaamheden onder uw aandacht. 
In de bijlage vindt u een folder van de ROV.  

Voor alle data geldt Deo Volente 

4 juli Snoep strooien groep 8, laatste schooldag groep 1-7! 

6 juli Verjaardag mevr. De Bruijn 

12 juli Verjaardag juf Sok 

9 augustus Verjaardag juf Hol 

16 augustus  Laatste dag zomervakantie 

19 augustus 13:15 uur: aanvang schooljaar 2019-2020 voor alle groepen 

19 augustus Ouderinloop 13.05-13.35 

22 augustus Hoofdluiscontrole 

 

Met vriendelijke groet, 

H. Versluis 


