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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers, 
 
Algemeen 
Heeft u haast? Heb jij haast? Het moderne westerse leven kenmerkt zich door 
‘haast’. Alles moet snel en alles heeft ‘topprioriteit’. In augustus zijn de eerste 
sinterklaasartikelen te koop. Vervolgens halen de sint en de kerstman samen de 
paashaas binnen. Vakanties worden ruim een jaar van te voren geboekt. Het kan 
allemaal niet snel genoeg. Uiteraard schuilt er een enorm commerciël belang 
achter deze jachtigheid. Allerlei leuzen laten ons geloven dat we maar slechts 
één keer leven en er daarom uit moeten halen wat er in zit. Een typisch 
‘duivelse’ halve waarheid met soms schrijnende gevolgen. Let bijvoorbeeld 
alleen al op de grote toename van ‘burn-out’ onder kinderen en jongeren.   
Echter… ‘Haast hebben’ is ook voluit Bijbels. In de Bijbel komt u het woord 
‘haast’ vaak tegen. Bijvoorbeeld in Lukas 2. Ziet u ze rennen midden in de nacht? 
Wat hebben die herders een haast. Waarom dan? Om het pasgeboren Kind Jezus 
te zien en te aanbidden. Hij is hun Zaligmaker, hun Verlosser. Door de Heere 
Jezus komen ze weer tot hun levensdoel. Wat is uw doel? Wat is jouw doel? Een 
‘leven’ zonder Jezus is geen leven. Dan sterf ik zonder ooit geleefd te hebben. 
Daarom roep ik u ertoe op om uit het leven te halen wat er in zit! Daarbij is haast 
geboden. U leeft maar één keer! God heeft de wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Opdat 
iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. God verdient al mijn aandacht, heel mijn agenda, 
heel mijn verstand, al mijn krachten. Ja, mijn alles!  
Namens het team wens ik u allemaal een ‘zalig’ Christusfeest en een fijne kerstvakantie!    
 
Welkom  
We verwelkomen twee leerlingen. Lukas Aalberts en Rosan Floor 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/gebedskring 
We leven in een gebroken wereld. Ieder gezin en ieder teamlid ervaart wel zorgen. De één meer, de ander minder. 
Ook kinderen hebben soms al grote zorgen. Er is al jarenlang een gebedskring voor onze school. Iedere eerste 
dinsdag van de maand komen een aantal ouders een uurtje bij elkaar om samen voor onze school te bidden. Als u 
wilt aansluiten, dan kan dat uiteraard vrijblijvend. Opgeven kan bij mevrouw De Jong (elselinedejong@hotmail.com). 
Naast de gebedskring vragen we ook uw persoonlijk gebed voor de school.  
Op 25 oktober jongstleden is mevrouw Kramer na een kort ziekbed overleden. Mevrouw Kramer is lange tijd de 
buurvrouw van onze school geweest. We missen haar vriendelijkheid. We wensen de familie de troost van God toe in 
dit verlies. Opnieuw wordt bevestigd dat we ons moeten voorbereiden. We hebben hier geen blijvende standplaats.      
 
Juf Drost en juf Wolvers gaan deze week met zwangerschapsverlof. We zijn dankbaar dat beide juffen tot het laatst 
toe het werk konden volhouden. Juf Drost hoopt na haar verlof terug te keren op onze school. Juf Wolvers wordt, als 
alles goed mag gaan, bewust fulltime moeder. Dat betekent dat we na het verlof afscheid nemen. We hebben 
respect voor haar keuze. We vinden het wel heel jammer dat we juf Wolvers niet meer als kleuterjuf terug zien. We 
hebben haar in korte tijd leren kennen als een serieuze juf die betrokken is op het welzijn van de kinderen.  
We wensen juf Drost en juf Wolvers een hele goede voorbereiding toe op de geboorte van hun kindje. 
We heten juf Van Bragt en juf Vandermeulen hartelijk welkom op onze school. Juf van Bragt is juf van groep 3/4 
tijdens de verlofperiode van juf Drost. Juf Vandermeulen is komende drie weken juf van groep 2.  
 
Kerstactie Actie4Kids 
Sinds 1 november 2018 is Actie4Kids Schoenendoosactie een onderdeel van GAiN (Global Aid Network). GAiN is een 
christelijke hulpverleningsorganisatie en zet zich in voor mensen in nood. 
Met elkaar kunnen we zoveel mogelijk kinderen blij maken met een cadeau: een mooi gevulde schoenendoos met 
schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. Het is waardevol om onze kinderen te leren delen en 

Jezus, leven van mijn leven, 

Jezus, dood van mijnen dood, 

die voor mij U hebt gegeven, 

in den bangsten zielenood, 

opdat ik niet hoop’loos sterven, 

maar uw heerlijkheid zou erven. 

Duizend, duizend maal o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

Ernst Christoph Homburg (1607-1681) 
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om kinderen, die leven in moeilijke omstandigheden, heel blij te maken met de 
spullen die onze kinderen hebben gegeven. In landen waar het is toegestaan, deelt 
GAiN naast de schoenendoos ook een boekje uit met Bijbelverhalen.  
De schoenendoosactie start deze week. Het zendingsgeld dat in deze weken voor de 
kerstvakantie wordt opgehaald is bestemd voor de transportkosten van de 
schoenendozen. De kosten voor verzending is € 5,- per doos. 
 
Schoolfruit 
We vinden het belangrijk om kinderen bewust te maken van een gezonde levensstijl. 
Een gezonde eetgewoonte is een onderdeel hiervan. Om die reden doen we ook dit 
jaar weer mee aan het Schoolfruitproject. We zijn inmiddels van start. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag krijgen alle kinderen fruit aangeboden op school. Het is op deze 
dagen de bedoeling dat het fruit de gebruikelijke pauzehap vervangt. Wilt u ons 
meehelpen? Ook in de klassen besteden we aandacht aan het ‘gezond eten’. In week 
16 (15-19 april) vinden de laatste leveringen plaats. 
 
ANWB Streetwise  
Op dinsdag 10 december zal er weer ANWB streetwise gehouden worden op onze school.  
Voor groep 1 en 2 is dit onderdeel Toet-Toet. Het gaat hierbij om het leren herkennen van verkeersgeluiden en het 
oefenen met oversteken. 
Voor groep 3 en 4 is dit onderdeel Blik en Klik. Deze les vindt plaats in de gymzaal. Bij Blik en Klik ligt de nadruk op 
actieve verkeersdeelname, veilig oversteken en de noodzaak van het gebruik van de autogordel.  
Voor groep 5 en 6 is dit onderdeel Hallo Auto. Leer de remweg van een auto kennen en daarmee verbonden het 
grote belang van het gebruik van een autogordel en autostoeltje. Voor dit onderdeel wordt de Kerkstraat benut. De 
straat wordt vanaf 8.00 tot 12.30 uur afgezet vanaf hoek Bernhardstraat tot de bocht in de weg bij Fam. van Heteren. 
Dat betekent dat u op dinsdagmorgen 10 december de Kerkstraat niet in kunt rijden met de auto en de fiets en dat 
u die morgen niet voor de school kunt parkeren. Het trottoir zal wel begaanbaar zijn.  
Voor groep 7 en 8 is het onderdeel Trapvaardig. Dit wordt op het schoolplein gehouden. Voorrang verlenen en 
voorrang hebben, voorsorteren en rekeninghouden met andere weggebruikers zijn de onderdelen die in Trapvaardig 
aan de orde komen. Voor deze les is het nodig dat uw kind een fiets op school heeft. Er zal ook een fietscontrole 
plaatsvinden. Ook het gebruik van de mobiel in het verkeer krijgt aandacht. 
 
Kerstviering in school  
Dit schooljaar is de kerstviering in de school en de paasviering in de kerk. Volgend schooljaar hopen we dit weer 
andersom te doen. De kerstviering wordt gehouden op donderdagmiddag 19 december in de gymzaal van onze 
school. De viering begint om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur. We willen ook dit jaar ouders en grootouders de 
gelegenheid geven deze viering mee te maken. Om de viering rustig te laten verlopen is het niet de bedoeling dat 
jongere broertjes en zusjes mee komen. Er is kinderoppas aanwezig. Als u hier gebruik van wilt maken dient u zich 
wel vooraf aan te melden. Dit kan via info@randwijksmdb.nl tot uiterlijk 16 december. We hopen op veel 
belangstelling en op een gezegende kerstviering. Van harte welkom! 
 
Aanmelding broertje of zusje voor schooljaar 2020-2021 
Voor ouders die nog geen kinderen op onze school hebben en overwegen hun kind aan te melden bij ons op school, 
staat op woensdag 22 januari 2020 de informatie- en/of aanmeldingsavond gepland. Voor de organisatie en planning 
van het onderwijs voor het schooljaar 2020-2021 is het voor ons al prettig te weten welk broertje of zusje, van de 
kinderen die hier al op school zitten, we kunnen verwachten. Het gaat om kinderen die voor 1 juli 2019 vier jaar 
worden. U kunt een inschrijfformulier ophalen bij mevr. De Bruijn of haar een mail sturen (info@randwijksmdb.nl) 
met de vraag of zij u het inschrijfformulier digitaal wil toesturen. Het formulier kunt u ingevuld én ondertekend 
inleveren bij mevr. De Bruijn. U krijgt daarna van ons per brief of per mail te horen dat uw kind definitief staat 
ingeschreven op onze school. Bovenstaande geldt dus nog niet voor nieuwe ouders! Zij worden op 22 januari 2020 
verwacht. 
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Schoonmaakweek 
Er is achterliggende periode op twee ochtenden veel werk verzet door enkele ouders. Zij hebben samen een flink 
aantal ruimtes opgefrist.  
Deze ouders merkten terecht op dat er wel erg veel werk neerkomt op weinig schouders. Tenslotte is iedereen 
gebaat bij een frisse school. Volgend schooljaar willen we daarom een rooster maken waarop uit ieder gezin één van 
de ouders staat ingedeeld. Zo hopen we het schoonmaakwerk eerlijk over de ouders te verdelen. 
We bedanken de ouders die dit keer hebben schoongemaakt hartelijk voor hun inzet. De 2e schoonmaakweek is van 
11-15 mei. Heeft u zich hiervoor nog niet opgegeven en wilt u wel helpen, dan kan dat alsnog bij mevrouw De Bruijn. 
 
Voor alle data geldt Deo Volente 

4 december Spelletjes uur kleuters 

5 december  Sint en Piet 

19 december  Kerstfeestviering in de school (14.00 uur) 

20 december Kerstvakantie vanaf 12.00 uur tot maandag 6 januari 

9 januari  Hoofdluiscontrole  

15 januari Spelletjes uur kleuters 

16 januari Continurooster: schooltijden 8.30 uur tot 14.00 uur. Alle leerlingen eten op school! 

17 januari Ouderinloop  

20 januari Verjaardag juf van Rijswijk 

22 januari Info -en aanmeldingsavond  

29 januari Spelletjes uur kleuters 

4 februari  Spreekavond advies VO groep 8 

12 februari Spelletjes uur kleuters 

19 februari Leerlingen vrij. Studiemorgen personeel. 

24 februari-28 februari  Voorjaarsvakantie 

25 februari Juf Van de Werken jarig 

27 februari Juf Bekker jarig  

 
Met vriendelijke groet,  

H. Versluis  


