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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
Volgende week begint de lijdenstijd. De veertig dagen voor Goede Vrijdag staan in het teken van het lijden en
sterven van de Heere Jezus. Hieronder een gedeelte uit het veelzeggende gedicht van R.M. Mc. Cheyne:
Welkom
We verwelkomen acht nieuwe leerlingen. Anne Vissers en Oliver
Pus zijn afgelopen periode gestart in groep 1i. Stan Spaan, Tomas
van Roekel en Fynn Vermeeren hopen meteen na de
voorjaarsvakantie te starten in groep 1i. Mattias Kroes is na de
kerstvakantie ingestroomd in groep 6. Emily van Roekel hoopt na
de voorjaarsvakantie te starten in groep 3. Martijn van Roekel zal
dan instromen in groep 5. Wij hopen dat jullie je plekje snel
gevonden hebben en wensen jullie een fijne tijd op onze school.
Lief en leed
Op 15 december hebben juf Drost en haar man een dochter
ontvangen. Zij noemen haar Charlène. Op 9 januari is bij juf Wolvers
en haar man een zoon geboren. Zij noemen hem David. We
feliciteren beide gezinnen met dit geschenk van God en wensen
hen wijsheid toe in de opvoeding van hun kind(eren).
Juf Van de Werken is na de kerstvakantie weer gestart na een
periode van zwangerschaps/bevallingsverlof. We wensen ook juf
Van de Werken, samen met haar man en de kleine Hendrik Gods
zegen toe.
Biddag
Woensdag 11 maart is de jaarlijkse biddag 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 biddagdienst bijwonen in de Hervormde kerk van Randwijk. De kinderen zitten met de leerkrachten voor in
de kerk. U wordt hartelijk uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Er is kinderoppas in de Voorhof.
We willen met name de midden- en bovenbouw intensiever bij de dienst betrekken door ze tijdens de dienst een
kerkboekje te laten invullen. De dag na de biddag zal het kerkboekje in de klassen worden besproken.
De kinderen eten en drinken in de pauze op school. Snoepen in de kerk is daarom niet nodig. Wilt u hier rekening
mee houden?
We willen de kinderen van groep 1i en 2 de gelegenheid geven bij hun ouders te zitten in de kerk. Hierover wordt u
als ouders door de leerkrachten van de kleutergroepen verder geïnformeerd.
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.
Tot slot: Laten we vooraf aan de biddag 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 biddag gewenst!
Open morgen voor ouders en grootouders
Jaarlijks houden we op onze school een open morgen. Dit jaar is de open morgen gepland op D.V. woensdag 1 april.
De bedoeling hiervan is dat u uw (klein)kind(eren) ziet in de klas en tegelijkertijd kennismaakt met het onderwijs anno
2020.
Deze morgen is verdeeld in vier periodes van 30 minuten. U wordt in de gelegenheid gesteld één of twee les(sen) of
activiteit(en) per kind bij te wonen. Voor de rust in de groep en in de school is het echt van belang dat u zich houdt
aan de afgesproken tijden! Dat betekent dus dat er binnen één les niet gewisseld wordt en dat u niet op een later
tijdstip binnenkomt of eerder het lokaal verlaat dan de aangegeven tijd.

De tijdsplanning kunt u zien in het schema hieronder. Ook kunt u in het schema zien welke lessen/activiteiten in de
verschillende groepen worden gegeven, zodat u gericht kunt kiezen welke les/activiteit u voor uw kind(eren) wilt
bijwonen.
U kunt zelf bepalen in welke groep en op welk tijdstip u start. Aan het einde van de morgen kunt u bij mooi weer even
buiten wachten en bij slecht weer in de personeelskamer.
Deze morgen is alleen bedoeld voor ouders en opa’s en oma’s die een (klein)kind of(klein-)kinderen op school hebben,
dus niet voor ouders die willen kennismaken met onze school omdat ze aanmelding overwegen.
Het is niet de bedoeling dat jongere broertjes en/of zusjes meekomen. Voor de jongere kinderen kan, als u zich
hiervoor opgeeft, oppas geregeld worden in de gemeenschapsruimte van de school vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur. Maakt
u gebruik van de oppas? Dan graag uiterlijk woensdagmorgen 25 maart doorgeven via info@randwijksmdb.nl.
We hopen op een gezellige en leerzame morgen. Heel hartelijk welkom!
Schema met tijden en lessen/activiteiten per groep:
Groep 1i
9.15- 9.45
buitenspel
9.50-10.20
kringactiviteit
koffie/thee in personeelskamer
10.25-10.45
10.55-11.25
speel- werkles
11.30-12.00

kringactiviteit

Groep 2
speel-werkles
speel-werkles

Groep 3/4
Bijbelverhaal
taal

Groep 5/6
gym
gym

Groep 7/8
spelling
rekenen

kringactiviteit

taal/
rekenen

rekenen

taal

buitenspel

rekenen/
schrijven en spelling

taal

engels

Uitnodiging en organisatie paasviering
Ieder schooljaar houden we een viering in de kerk. Dit schooljaar is de paasviering aan de beurt. De paasviering staat
gepland op D.V. donderdagavond 9 april.
De paasviering wordt gehouden in de Hervormde kerk van Randwijk en is van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur. Alle
kinderen worden tussen 18.45 uur en 18.50 uur in de Voorhof (achter de kerk) verwacht. Iets voor 19.00 uur komen
de kinderen in de kerk en nemen voorin plaats op de gereserveerde banken. U kunt zelf een plekje zoeken in de kerk.
We verwachten alle kinderen en zien ook uit naar de komst van ouders en grootouders. Helaas is de kerk te klein om
royaal belangstellenden uit te nodigen. Mocht (één van) u niet kunnen komen en toch graag de paasviering
meemaken, dan kunt u de viering beluisteren via internet (www. hervormde-gemeente-randwijk.nl).
We vinden het fijn als kleine broertjes en/of zusjes meekomen, mits dit niet storend is voor de schoolkinderen en
degenen die een bijdrage moeten leveren aan deze avond. Mocht dit tijdens de viering wel het geval zijn, dan vragen
wij u vriendelijk om naar de Voorhof te gaan. Uw (kleinere) kind kan daar vrij praten en lopen.
We willen u vragen deze avond geen foto’s of video-opname te maken. Dit leidt anderen af.
Na afloop krijgen de kinderen in de Voorhof een zakje met lekkers mee.
Daarna kunnen de kinderen van groep 1 en 2 gehaald worden bij de uitgang aan de Dijkstraat (uit de kerk rechtsaf).
Alle andere kinderen kunnen opgewacht worden bij de uitgang aan de Kerkstraat (uit de kerk linksaf). We hopen met
elkaar op een gezegende paasviering. Hartelijk welkom!
Inspectiebezoek
We hebben 20 januari jongstleden bezoek gehad van de inspecteur. Zij heeft onze school op drie onderdelen
beoordeeld. Ze heeft gekeken naar de onderdelen ‘zicht op ontwikkeling’, ‘kwaliteitszorg’ en ‘kwaliteitscultuur’. We
hebben voor alle drie deze onderdelen een voldoende ontvangen. Hier zijn we dankbaar voor. Tegelijk is er geen
reden om als school achterover te leunen. Er komt veel op het onderwijs af en dat vraagt voortdurend alertheid.
Welke ontwikkelingen komen onze leerlingen te goede en welke ontwikkelingen niet? Wij maken ons bijvoorbeeld
zorgen om de trend dat bij maatschappelijke zorgen al snel naar scholen wordt gewezen. We denken dan aan allerlei
opvoedingsthema’s zoals; seksuele opvoeding, extra aandacht voor sociale vaardigheden, het oplossen van de
bewegingsarmoede, mediawijsheid, gezonde voeding, etc. In zichzelf zijn dit uiteraard uiterst belangrijke thema’s.
Echter, dé kerntaak van een school is onderwijzen. Scholen moeten een steeds uitgebreider programma aanbieden,
terwijl het aantal lesuren gelijk blijft. Ook willen we dat de kwaliteit van ons onderwijs op peil blijft. Dat vraagt
bezinning en lef om keuzes te maken. Wij houden als school de focus op het primaire proces: Goed en bijbelgetrouw
onderwijs.

Ledenvergadering
D.V. 14 mei staat de jaarlijkse ledenvergadering gepland. Binnenkort zullen de leden van de schoolvereniging
hiervoor van de bestuurscommissie een uitnodiging ontvangen. We hopen op een goede opkomst!
Schoonmaak school
De schoonmaakweek is gepland op 11-15 mei. De leerkrachten organiseren zelf de schoonmaak van hun lokaal.
Zij zullen u zelf benaderen indien uw hulp gewenst is.
In diezelfde week 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.
Vanaf volgend schooljaar maken we een vaste indeling voor ouders om op een aantal avonden de nevenruimten
schoon te maken, zodat het niet altijd dezelfde ouders zijn die zich geroepen voelen voor de schoonmaak. We hopen
op uw begrip.
Vakantierooster 2020-2021
Studiemorgen
Herfstvakantie
Studiedag personeel
Kerstvakantie
Studiemorgen personeel
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

24 augustus 2020 (alle leerlingen worden om 13.15 uur verwacht)
19 - 23 oktober 2020
20 november 2020 (alle leerlingen vrij!)
18 december 2020 (vanaf 12.00 uur) - 1 januari 2021
17 februari 2021 (alle leerlingen vrij!)
22-26 februari 2021
2 april en 5 april 2021
27 april 2021
3 - 14 mei 2021
24 mei 2021
16 juli (vanaf 12.00 uur) – 27 augustus 2021 (afwijkend i.v.m. Nijmeegse
vierdaagse!)

Wist u dat…
▪ de schoenendoosactie het mooie bedrag van € 510.00 heeft opgebracht? Allemaal hartelijk dank voor uw en
jouw bijdrage!
▪ de jaarverslagen van de OC en de MR in de bijlagen zijn bijgevoegd?
Voor alle data geldt Deo Volente
25 februari
Juf Van de Werken jarig
27 februari
Juf Bekker jarig
5 maart
Hoofdluiscontrole
11 maart
Biddag
18 maart
Juf Drost jarig
19 maart
Kangoeroewedstrijd
20 maart
Reservedatum kangoeroewedstrijd
25 maart
Spelletjes uur voor kleuters
31 maart
Spreekavond 2e rapport voor groep 1 t/m 7
1 april
Open morgen
2 april
Spreekavond 2e rapport groep 1 t/m 6
3 april
Rapport, rapportagekaart en plakboek mee
8 april
Spelletjes uur kleuters
9 april
Paasviering in de kerk (avond)
15-17 april
Cito eindtoets groep 8 en entreetoets groep 7
22 april
Spelletjes uur voor kleuters
27 april
Koningsdag
27 april – 8 mei
Meivakantie
Met vriendelijke groet,
H. Versluis

