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Randwijk, 9 oktober 2019
Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
De eerste periode van het nieuwe schooljaar ligt bijna achter ons. Gelukkig merken we dat de kinderen weer gewend
zijn aan het ritme, de groep en de juf(fen). Dit bevordert het welbevinden van uw kind(eren), waardoor het beter tot
‘leren’ komt. De reden dat u uw kind naar school brengt is toch om ze ‘te laten onderwijzen’? De achterliggende
jaren hebben scholen steeds duidelijker ook een opvoedkundige rol gekregen. Die rol nemen we uiterst serieus.
Uiteraard blijven ouders eerstverantwoordelijke voor de opvoeding. Die verantwoordelijkheid is niet uit te besteden
aan school. Wij merken dat u deze verantwoordelijkheid voelt en daar invulling aan geeft. Zo kunnen we samen het
beste voor de kinderen zoeken.
School ziet twee belangrijke opdrachten. In de eerste plaats willen wij kinderen onderwijzen op welke manier zij
‘burger’ kunnen worden in het Koninkrijk van God. In de tweede plaats leren wij de kinderen hoe ze vanuit de
christelijke identiteit een plaats in deze samenleving kunnen innemen. Maximale zelfontplooiing is voor ons geen
doel. Wel vinden we het belangrijk dat kinderen hun talenten leren ontdekken, om ze vervolgens ten dienste van de
ander te leren gebruiken. De Bijbelse opdracht om ‘God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf’, willen
we op deze manier tot uiting brengen. Dit alles in afhankelijkheid van de Heilige Geest die (kinder)harten vernieuwt.
Welkom
We mogen vier leerlingen verwelkomen. Thom van Westreenen, Eva Noordam, Nathan Crum en Josefien van der
Velde, zijn gestart in groep 1. Wij hopen dat jullie je plekje snel gevonden zullen hebben en wensen jullie een fijne
tijd op onze school.
Lief en leed
Op dit moment gaat het met de moeder van Maud (groep 6) naar omstandigheden redelijk. Toch zijn de zorgen
groot. Intensieve en ingrijpende behandelingen staan haar te wachten. Mooi om van haar te horen dat ze weet dat
God haar Toeverlaat is. Daar mag ze dagelijks troost uit putten! Wit u haar in uw gebeden niet vergeten?
Animatievideo schoolplan
U vindt op onze site een korte animatie over onze school. Deze animatie laat in één minuut zien waar we als school
voor staan en waar we voor gaan.
Korfbaltoernooi
Op 18 september hebben onze kinderen, onder aanmoediging van Juf Van Rijswijk, meegedaan aan
het korfbaltoernooi. De kinderen kijken terug op een gezellige middag. Hun inzet is beloond met een
prachtige wisselbeker. Gefeliciteerd! Ook Juf Van Rijswijk bedanken we voor haar betrokkenheid!
TSO
Oproep voor nieuwe overblijf(groot)ouders (vaste en oproepbaar):
Na de kerstvakantie zullen twee overblijfmoeders een stap terug doen in hun werkzaamheden voor de TSO. Wij zijn
dringend op zoek naar (groot)ouders die de lege plekken willen opvullen. U zult dan elke week of om de week op een
vaste dag verantwoordelijk zijn voor een groep van 10-15 leerlingen tijdens het overblijven.
Tevens zijn wij op zoek naar oproepkrachten. U wordt dan benaderd als er plotseling een overblijfkracht uitvalt en
wij op korte termijn iemand nodig hebben. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, stuur dan een mailtje naar
tso@randwijksmdb.nl. U kunt ook één van de coördinators (Miriam Budding of Gerieke Averink) aanspreken.
Dankdag
Op woensdag 6 november is de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. We beginnen die morgen gewoon om 8.30
uur op school. Van 11.00-12.15 uur zullen we met alle kinderen van de school de kerkdienst bijwonen in de
Hervormde kerk van Randwijk. De kinderen zitten bij de leerkrachten en de oppasmoeders voorin de kerk. U wordt
hartelijk uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Er is kinderoppas in de Voorhof. De kinderen eten en drinken in de
pauze op school. Snoepen in de kerk is daarom niet nodig. Wilt u hier rekening mee houden? Als u aanwezig bent,

kunt u na de dienst uw kind(eren) direct mee naar huis nemen. Bent u niet aanwezig, dan kunt u uw kind(eren) bij de
kerk of bij school ophalen.
We willen de kinderen van de kleutergroepen de gelegenheid geven bij de ouders te zitten in de kerk.
Met de ouders van de kleutergroepen is hierover via de mail al contact geweest of zal hierover binnenkort contact
volgen. Als u als ouder(s) niet in de kerk bent, zit uw kind dus gewoon bij de eigen leerkracht of een oppasmoeder.
De kinderen van de kleutergroepen hoeven woensdag 6 november geen tasje met eten en drinken mee te nemen. Zij
krijgen eten en drinken van school.
Laten we vooraf aan de dankdag ook in de gezinnen bidden voor de dominee, voor aandacht en betrokkenheid
van de kinderen, het personeel, de gemeenteleden en alle andere belangstellenden tijdens deze dienst met
zoveel (jonge) kinderen. Alvast een gezegende dankdag gewenst!
Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 7 november nemen we opnieuw deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Dan ontbijten kinderen, juffen
en meester allemaal om 8.30 uur op school. Het is die morgen de bedoeling dat er thuis niet of een heel klein beetje
wordt gegeten.
Heeft uw kind een dieet? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de eigen juf. Dan kunnen we daar rekening mee
houden. Meedoen met Het Nationaal Schoolontbijt is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. We bespreken met de
kinderen waarom een goed ontbijt zo belangrijk is. Ook maken we de koppeling naar dankdag.
Afval scheiden
Vanaf dit cursusjaar staan er in iedere klas en in een aantal nevenruimten afvalbakken die ervoor zorgen dat
we het afval goed kunnen scheiden. We maken op deze manier kinderen bewust op welke manier er met
afval moet worden omgegaan. Wij zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor ons eigen afval!
Het zou nog mooier zijn als het aantal drinkpakjes en ander verpakkingsmateriaal afneemt. Dit is eenvoudig te
realiseren door uw kind een dopper of drinkbeker mee te geven en een trommeltje met fruit en/of een los
koekje erin. Helpt u ons mee in de strijd tegen de afvalberg?
Verkeersveiligheid
Een oproep aan iedereen die de kinderen met de auto naar school brengt: Wilt u ervoor zorgen dat u met de stroom
mee rijdt? Komt u vanaf de kerk aangereden? Gelieve dan via de Prins Bernardstraat en de Koningin Julianastraat de
Kerkstraat in. Hiermee draagt u bij aan de verkeersveiligheid. Wilt u ook op voldoende afstand van het zebrapad
(minimaal 5 meter) uw auto parkeren? Alvast bedankt voor uw medewerking!
Voor alle data geldt Deo Volente
21 -25 oktober
23 oktober
24 oktober
5 november
6 november
7 november
15 november
18 november
20 november
26 november
28 november
29 november
2 december
4 december
5 december
19 december
20 december
Met vriendelijke groet,
H. Versluis

Schoonmaakweek 1
Spelletjes uur voor kleuters
Hoofdluiscontrole
Continurooster: alle leerlingen eten op school. De school is om 14.00 uur uit!
Dankdag kerkdienst
Nationaal schoolontbijt
Voorbereiding Sint en Piet
Studiedag. Alle leerlingen vrij
Spelletjes uur voor kleuters
Spreekavond eerste rapport
Spreekavond eerste rapport
Rapport/ rapportagekaart en plakboek mee
Verjaardag juf Hakkert
Spelletjes uur kleuters
Sint en Piet
Kerstfeestviering in de school (middag)
Kerstvakantie vanaf 12.00 uur

