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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers, 
 
Algemeen 
U, de kinderen, de juffen en de meester mochten genieten van de vakantie. We hopen dat 
iedereen voldoende uitgerust is. We zijn God dankbaar dat we alle ouders en kinderen weer 
mochten ontmoeten. De Heere God heeft voor u en ons gezorgd. Inmiddels is de eerste 
schoolweek alweer bijna voorbij. De eerste schooldagen of weken zal het voor sommige 
kinderen best weer wennen zijn. Vooral als ze van een andere school komen of wanneer de 
groepen een nieuwe samenstelling hebben gekregen. De juffen zijn hier goed op voorbereid 
en zullen er alles aan doen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
Als team zijn we dit schooljaar begonnen vanuit de Bijbel. We hebben stilgestaan bij Psalm 
96. Deze psalm geeft ons de opdracht om God en Zijn daden te bejubelen. God (en alleen God) is het waard om 
aanbeden en bezongen te worden. Redenen om Hem te loven zijn bijvoorbeeld om Zijn schepping, Zijn zorg, Zijn 
alwetendheid en Zijn almacht. En allermeest omdat Hij Zichzelf vrijwillig heeft overgegeven tot de kruisdood om de 
relatie met de mens (die wij in het paradijs bewust verbroken hebben) te herstellen. Die genade wil Hij heel 
persoonlijk uitdelen aan mensen die dit niet verdienen. Als we dat, door het werk van Gods Geest, beseffen kan het 
niet anders dan dat we zelf piepklein worden (onszelf om onze zonden misprijzen), en dat we God op het hoogst 
gaan prijzen. Ik wens u, de kinderen en ons  team toe dat we dit jaar vanuit Gods genade mogen leven, leren en 
werken.  
 
Welkom  
We mogen een viertal leerlingen verwelkomen.  Samuël Hoefnagel en Rens de Vree zijn gestart in groep 1. 
Madeleen de Jong komt in groep 4 en Tygo Philipsen start in groep 8.  Wij hopen dat jullie je plekje snel gevonden 
zullen hebben en wensen jullie een fijne tijd op onze school.  
 
Lief en leed 
De zorgen bij de moeder van Maud (groep 6) zijn groot. Zij is ernstig ziek.  
Ook denken we aan de moeder van Xem (groep 8). Ook zij heeft een ernstige ziekte.  
We willen u vragen om voor deze ouders te bidden. We wensen u beiden van harte sterkte toe! 
Op 5 juli is Juf Hol getrouwd met Joas Van Beusekom. Zij en de leerlingen van groep 5/6 mochten genieten van een 
prachtige dag. We wensen jullie Gods zegen toe in jullie huwelijk.  
Juf Hol verdwijnt dus van onze school. Gelukkig komt juf Van Beusekom ervoor terug!  
 
Hulpouders gevraagd 
Ieder jaar zijn er ouders die op school helpen. Dit wordt door zowel kinderen als leerkrachten bijzonder 
gewaardeerd. Zonder uw hulp kunnen bepaalde activiteiten op school niet doorgaan. Daarom doen we ook dit jaar 
weer een beroep op uw hulpvaardigheid. Er is een aantal activiteiten waarbij uw hulp structureel heel welkom is. Uw 
keuze hoeft niet afhankelijk te zijn van de groep waarin uw kind zit. U kiest wat u leuk vindt. Ook grootouders 
worden van harte uitgenodigd te komen helpen op school! U kunt zich voor één of meerdere activiteiten opgeven 
door het opgavenblad in te vullen. Ook wanneer u in het vorige schooljaar al heeft geholpen op school en dat nu 
weer wilt doen, ontvangen we graag het opgavenblad retour. 
 
Ouderinloop 
We merken dat de bekende vorm van ‘ouderinloop’ niet meer zo goed wordt benut. We hebben daarom nagedacht 
over een nieuwe aankleding. Komend jaar staan er in totaal drie ouderinlopen gepland op verschillende werkdagen, 
zodat er altijd wel een dag tussen zit waarop u in de gelegenheid bent. De tijden zijn ongewijzigd, namelijk van 8.25 
uur tot 8.40 uur. De leerkrachten zorgen ervoor dat op die momenten wat werk van uw kind ter inzage ligt. Het is de 
bedoeling om samen met uw kind(eren) dat werk te bekijken. We plannen deze momenten op D.V. 25 september, 
17 januari en 14 mei. Daarnaast wordt op D.V. woensdag 1 april de open morgen gehouden waarbij u natuurlijk ook 
welkom bent.  Schrijft u ze alvast in de agenda?  
 



TSO 
Twee overblijfmoeders hebben aangegeven rond de kerstvakantie te willen stoppen met overblijven. Dit betekent 
dat we op zoek zijn naar nieuwe overblijfkrachten. U kunt zich opgeven via het opgavenblad in de bijlage.  
 
OC 
Mevrouw Floor verlaat de oudercommissie. Hartelijk dank voor uw inzet tijdens de verschillende activiteiten.  
We mogen mevrouw De Wild en mevrouw De Clercq verwelkomen als nieuwe leden. Fijn dat u bereid bent om zich 
op deze manier in te zetten.  
 
Schoonmaak school  
De schoolschoonmaak zal met ingang van dit jaar anders worden georganiseerd.   
We plannen twee keer een week waarop de leerkrachten zelf de schoonmaak van het eigen lokaal regelen. Zij zullen 
u zelf benaderen indien uw hulp gewenst is.  
In diezelfde weken willen we met uw hulp ook de nevenruimten schoonmaken. Deze schoonmaak plannen we onder 
schooltijd, zodat er geen extra avond mee gemoeid is en uw kinderen gewoon op school zijn. Het gaat om de weken 
van 21-25 oktober en 11-15 mei.  
  
Parro (let op: belangrijk!) 
Met de ouders van groep 7/8 zijn  we eind vorig schooljaar een pilot gestart met Parro.  
Parro is een digitaal communicatiemiddel van ParnasSys, eenvoudig te gebruiken met de smartphone en ook met de 
computer. De omgeving van Parro is geheel AVG proof. Parro biedt veel mogelijkheden. U kunt denken aan: 

▪ Het eenvoudig plannen van spreekavonden; 
▪ Het vlot organiseren van hulp door ouders tijdens diverse activiteiten; 
▪ Gesprek starten tussen leerkracht en ouder en tussen ouders onderling;  
▪ Veilig delen van mooie momenten (bijv. foto’s); 
▪ Etc. 

Uiteraard is niet alles wat mogelijk is, meteen ook wenselijk. Als school wegen we steeds zorgvuldig af welke 
onderdelen we wel activeren en welke niet. Parro biedt ons deze flexibiliteit. Onderstaande link geeft een 
uitgebreide uitleg over Parro:  
De pilot is naar tevredenheid verlopen. We hebben daarom besloten dit communicatiemiddel over de gehele school 
uit te rollen.  
Om goed van start te kunnen gaan zijn een aantal dingen belangrijk: 

▪ Binnenkort krijgt u een uitnodiging om zich aan te melden voor Parro. Uiteraard is dit niet verplicht; 
▪ Eenmaal aangemeld kunt u zelf instellen of u akkoord gaat met het delen van beeldmateriaal. De leerkracht 

is belast met de verantwoordelijkheid om hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan; 
▪ Lukt het aanmelden niet, of ervaart u andere problemen dan verwijzen we u naar de servicedesk van Parro: 

Tel: 0570-244094; 
▪ U mag van iedere leerkracht verwachten dat hij/zij op een proactieve manier met u communiceert. De 

middelen die de leerkracht daarvoor gebruikt kunnen verschillen. Met andere woorden: de leerkrachten zijn 
vrij om meer of minder gebruik te maken van Parro. Graag uw begrip hiervoor. 

 
Namenlijsten, psalmrooster en gymrooster 2019-2020 
We verstrekken in het kader van de AVG geen adresgegevens meer van mede-klasgenoten en leerkrachten. 
Leerkrachten zijn te bereiken op het algemeen telefoonnummer van de school of via hun schoolmail. Deze gegevens 
kunt u vinden op onze website: www.randwijk-smdb.nl. 
Eerder deze week heeft u het psalmrooster en het gymrooster al ontvangen. 
Het psalmrooster zorgt ervoor dat u weet welke psalmen er geleerd worden. In deze eerste week wordt er nog geen 
psalm overhoord. 
Het nieuwe gymrooster zorgt ervoor dat  u weet wanneer uw kind(eren) uit groep 3 t/m 8 hun gymspullen mee naar 
school moeten nemen. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is gymkleding verplicht. Graag stevige en goed passende 
gymschoenen zonder zwarte zolen, een shirt en een korte broek of een gympakje. 
Het is voor de kinderen en voor ons prettig als m.n. de jongere kinderen op de gymdag makkelijke kleding dragen. 
Voor de kleuterleerkracht is het heel prettig als de kleuters schoenen dragen die ze zelf aan- en uit kunnen doen. In 
het rooster ziet u dat het voor de kleutergroep niet mogelijk is om voor elk dagdeel tijd te reserveren in de gymzaal 
voor bewegingsonderwijs. 

http://www.randwijk-smdb.nl/


Bewegingsonderwijs staat echter wel elk dagdeel op het activiteitenplan van de kleuters. Bij goed weer spelen ze 
buiten en als ze bij regenweer niet in de gymzaal kunnen, wordt er een spelles in het lokaal gegeven. De 
gymschoenen van de kleuters blijven gewoon op school. 
 
De kleuterinloop voor schooltijd 
Voor de kleuters hebben we voor schooltijd een zgn. kleuterinloop. Dat betekent dat de deuren vanaf 8.20 uur 
opengaan en de groepsleerkracht in de klas is. Kinderen (en ouders/verzorgers) mogen vanaf die tijd naar binnen. 
Voor de meeste jongste kleuters (groep 1) is het prettig samen met degene die hem of haar brengt zijn/haar stoel op 
te zoeken. Wilt u daarna z.s.m. afscheid nemen? 
Met het oog op overzicht en rust in de klas en het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen worden de 
oudste kleuters (groep 2) gestimuleerd om op de gang afscheid te nemen, alleen de klas in te gaan, zelf de tas in de 
tassenkast te zetten en vervolgens hun stoel op te zoeken. 
Mochten er bijzonderheden zijn, die gemeld dienen te worden, dan kan de ouder/verzorger dat vanzelfsprekend 
even doorgeven aan de leerkracht. 
 
Teamvergaderingen/continurooster 
Met ingang van dit schooljaar vergaderen we als team 7 keer afwisselend op dinsdagmiddag en donderdagmiddag. 
We hebben besloten om op de dagen dat er een teamvergadering gepland is een continurooster te hanteren.  
De tijdsindeling is op deze dagen als volgt: 
8.30 uur:     begin schooldag 
11.30 uur:   alle leerlingen eten/drinken met hun juf (de juf verzorgt een educatieve aankleding tijdens de maaltijd) 
12.00 uur:   start middagprogramma 
14.00 uur:   einde schooldag 
De gebruikelijke gymtijden worden in die week verzet naar deze dag, zodat de leerlingen voldoende aan hun 
beweging komen.   
Door bovenstaande opzet blijft de onderwijstijd ongewijzigd. Het geeft ons de ruimte om met het hele team te 
kunnen vergaderen, waarbij degenen die er speciaal voor terug moeten komen niet al te laat weer in hun gezin 
kunnen zijn. Tegelijk lijkt het ons een mooi moment om eens te ervaren hoe ouders en leerlingen het continurooster 
beleven. Het gaat om de volgende data D.V: 26-09, 05-11, 16-01, 24-03, 23-04 en 09-06.  
 
Persoonlijke eigendommen 
Regelmatig gebeurt het dat kinderen speelgoed van thuis meenemen. Dit is op zichzelf prima. Sommige materialen 
zijn echter zo groot dat dit niet meegenomen kan worden in de klas. U kunt denken aan steps, hoverboards en seats, 
skateboards etc. De kinderen mogen dit soort materialen wel meenemen mits dit soort speelgoed wordt geparkeerd 
in het fietsenhok als de school begint. Verder willen we benadrukken dat school op geen enkele manier 
verantwoordelijk is voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen van de kinderen, tenzij door school zelf 
veroorzaakt.    
 
Luizencontrole 
Iedere donderdag van de eerste week na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. We willen u 
dringend verzoeken zelf uw kinderen regelmatig te controleren. Mocht u bij uw eigen kind luizen aantreffen dan 
horen wij dit uiteraard graag zo snel mogelijk.  
 
AVG 
Met de komst van de AVG heeft u allemaal uw voorkeuren aangegeven, bijvoorbeeld voor het wel of niet plaatsen 
van een foto van uw kind in de krant. Ook nieuwe ouders wordt specifiek gevraagd hoe wij met bepaalde 
persoonsgegevens om mogen gaan. Zolang u geen wijzigingen doorgeeft blijft deze opgave van kracht. Wilt u iets 
wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via info@randwijksmdb.nl. Wij passen uw keuze dan aan.  
 
Wist u dat: 

▪ er in de broodtrommels (TSO) geen snoep is toegestaan, ook niet bij de kleuters? 
▪ schaken enorm goed is voor de hersenen? Concentratie, creativiteit, analytisch denkvermogen 

en het geheugen worden door het spelen van dit spel flink gestimuleerd. Binnenkort kunt u uw 
kind weer opgeven voor schaakles. Dit jaar mogen kinderen vanaf groep 4 zich opgeven. 

mailto:info@randwijksmdb.nl


▪ er bij de kleuteringang een emmer staat ter inzameling van kapotte of lege pennen t.b.v. Woord en Daad? 
▪ u de gymzaal kunt huren? Voor een afspraak voor verhuur kunt u de beheerder, Erik Verwoert, mailen of 

bellen. Email: gymzaal.smdb@gmail.com  Tel: 06-19275358  
 
Voor alle data geldt Deo Volente 

4 september  Excursie nationaal fruitpark in Ochten door kleutergroepen 

16 september  Info avond reilen en zeilen op school  

17 september  Prinsjesdag  

18 september  Korfbaltoernooi  

25 september  Ouderinloop (8.25-8.40) 
MR vergadering (av) 

26 september Continurooster: alle leerlingen eten op school. De school is om 14.00 uur uit 

4 oktober  Kinderboekendag  
Dierendag 

5 oktober Dag van de leraar 

7 oktober  Excursie Royal Berry Bemmel door kleutergroepen 

8 oktober Spreekavond welbevinden 

10 oktober Spreekavond welbevinden 

14-18 oktober  Herfstvakantie 

 

Met vriendelijke groet,  

H. Versluis  
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