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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers, 
 
Algemeen 
Het is ieder nieuw schooljaar weer een bijzonder mooi moment om de kinderen voor het eerst de school in zien te 
stromen. Dit gold ook afgelopen maandagmiddag. We zijn dankbaar en blij dat we alle leerlingen weer mochten 
verwelkomen. De Heere God heeft ons allemaal, voor zover wij weten, in de vakantie bewaard voor ernstige 
ongelukken, ziekte of de dood. De Heere zij daarvoor dank en eer! 
Als team zijn  we maandagmorgen begonnen met een Bijbelstudie. Het volk van Israël mopperde op God omdat ze in 
de woestijn steeds het brood uit de hemel (manna) moesten eten. De Heere God gaf als straf voor deze ondankbare 
houding gifslangen. Veel jongeren en ouderen stierven aan deze slangenbeten. Echter, God gaf hen op het gebed van 
Mozes een redmiddel. Hij moest een koperen slang hoog op een stok bevestigen. Iedereen die naar die slang keek, 
bleef leven. Eeuwen later is de Heere Jezus ook aan een stok verhoogd. Hij stierf vrijwillig aan het kruis, om zondaren 
als u en ik te redden. Wij mensen hebben in het  paradijs geluisterd naar de gifslang, ofwel de duivel. Daarmee 
hebben we de dood verdiend. Maar Gode zij dank: Ieder die in geloof op de Heere Jezus ziet, zal eeuwig leven! Het is 
ons verlangen en onze verantwoordelijkheid om dit schooljaar in iedere klas alle kinderen zo op de Heere Jezus te 
laten zien: ‘Wie in ’t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.’ Dit doen we al biddende om de hulp en 
de kracht van de Heilige Geest.  

We hopen dat alle kinderen weer snel in hun ritme komen. De juffen zullen er alles aan doen om binnen enkele 
weken een fijn en lerend klimaat te creëren.  

Welkom en afscheid  
We mogen vier nieuwe leerlingen verwelkomen. Jurre Klop en Dave van Voorthuijsen starten in groep 1. 
Nadia Korkosz begint in groep 2 en Isa van de Pol start in groep 5.  
We wensen jullie een fijne tijd op de School met de Bijbel.  
 
Lief en leed 
Op 31 juli ontvingen Juf Sok en haar man een gezonde zoon uit Gods hand. Ze noemen hem Feije. Feije is het 
broertje van Harmen en Ella. Met moeder en kind gaat het gelukkig goed. We feliciteren jullie van harte met de 
geboorte van jullie zoon. Tevens wensen we jullie Gods zegen in de opvoeding van Feije.  
   
Infoavond 
De gebruikelijke infoavond gaat voor de groepen 1-6 niet door i.v.m. de coronamaatregelen. We kunnen de 
onderlinge afstand tussen ouders in de school niet garanderen. De leerkrachten zullen u dit jaar per brief informeren 
over het reilen en zeilen in de klas.  
De infoavond voor de leerlingen uit groep 7/8 gaat wel door! Er leven vaak veel vragen onder ouders over de 
Entreetoets voor groep 7 en de Eindtoets voor groep 8.  
Deze avond zal in de gymzaal worden gehouden, zodat er voldoende onderlinge afstand bewaard kan worden.  
Opgeven kan tot uiterlijk D.V. 4 september bij juf Van Rijswijk, via avanrijswijk@randwijksmdb.nl.  
 
Namenlijsten, psalmrooster en gymrooster 2020-2021 
We verstrekken in het kader van de AVG geen adresgegevens 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. Bewegingsonderwijs staat echter wel elk dagdeel op het activiteitenplan van de kleuters. 
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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. 
 
Veilig naar school! 
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar 
dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog 
niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?  

Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen controle over 
hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.  
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U weet vast al 
uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.  
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij hele 
andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.  
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het 
belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers. 
 
We vragen u om bij het brengen en halen van uw kind(eren) de Kerkstraat via de juiste richting in te rijden. Zie 
afbeelding: 
 
 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij vragen u ook om bij het parkeren van uw auto rekening te houden met het zebrapad. Parkeer uw auto altijd 
minimaal 5 meter van het zebrapad vandaan. Ook als u alleen uw kind laat uitstappen. Zo houden anderen goed zicht 
op overstekende kinderen op het zebrapad! 
 
Corona 
Nog steeds geldt dat leerlingen vanaf groep 3 met klachten passend bij corona niet naar school gaan. Ook kinderen 
kunnen worden getest. Dit verloopt op dezelfde wijze als volwassenen, online via www.coronatest.nl, of telefonisch 
via 0800 – 1202. Na een negatieve test mogen kinderen weer naar school.   
Kinderen tot en met groep 2 mogen wel naar school als ze neusverkouden zijn, zonder andere klachten. Als ze wel 
andere klachten hebben, zoals koorts of benauwdheid, blijven ze thuis. 
Ook kinderen, ongeacht leeftijd, die in quarantaine zitten vanwege een zieke huisgenoot blijven thuis.   
Het beleid voor kinderen is zeer uitgebreid en complex met meerdere uitzonderingen. Bij twijfel of bij vragen, bel 
gerust of neem rechtstreeks contact op met de GGD via 0800 8446000.   
 
Wijziging studiedag 20 november (Let op!) 
Op het vakantierooster staat dat uw kind op 20 november vrij is i.v.m. een studiedag voor ons als personeel. Door 
omstandigheden zijn we helaas genoodzaakt deze datum te verzetten naar D.V. 13 november. Uw kind is dus op 13 
november vrij in plaats van 20 november.  Noteert u het in de agenda? 
 
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. 
 
Luizencontrole 
In overleg met mevrouw Van Boven, coördinator luizencontrole, vindt er op school nog geen controle door ouders 
plaats. Wij vragen u vriendelijk en dringend om dit zelf deze week te doen. Ook vernemen we graag direct als u 
neten of luizen hebt aangetroffen.   

Schaken 
Helaas kunnen we momenteel geen schaaklessen aanbieden. We willen verstandig omgaan met de risico’s. 
Schaakmeester de heer Van Oosten behoort gezien zijn leeftijd tot de risicogroep. Mocht de situatie op termijn 
veranderen zullen we het schaken proberen te hervatten.  

 
Voor alle data geldt Deo Volente 

  

7 september  Info avond reilen en zeilen groep 7/8 

10 september  Ledenvergadering schoolvereniging 

22 en 24 september  Spreekmiddag/avond groep 1 t/m 8 

9 oktober kinderboekenmorgen 

19 oktober – 23 oktober herfstvakantie 

13 november Studiedag personeel:  leerlingen vrij. (in plaats van 20 november) 

 
Met vriendelijke groet,  

H. Versluis  
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