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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
We leven in de klassen toe naar het Kerstfeest, waarin we Jezus’
geboorte herdenken en vieren. In een donkere tijd, ruim 2000 jaar
geleden is Jezus geboren. ’s Nachts in een stal in Bethlehem
Efratha. Hij, die het Licht der wereld is, verschijnt als een Ster aan
de donkere hemel. Licht is het tegenovergestelde van duisternis.
Het rijk van God is het rijk van het Licht. Zoals licht de duisternis
verdrijft, zo verdrijft Jezus de zonde en de duivel, als Hij verschijnt.
Toen het drie uur lang aardedonker werd op Golgotha en Jezus
stierf nadat Hij alles volbracht had, heeft Hij satans macht voorgoed
verbroken. Op de Paasmorgen breekt het licht in zijn volle kracht
door en in Openbaring 21 kunnen we lezen over het
toekomstperspectief van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: ‘En
de stad (het nieuwe Jeruzalem) heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van
God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de
koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden,
want daar zal geen nacht zijn!’ (Openbaring 21: 23 – 25)
Wij wensen alle ouders en kinderen, namens het hele team, gezegende Kerstdagen en een fijne vakantie toe.
Welkom en afscheid
We heten Anne Vissers van harte welkom op onze school. Zij is pas 4 jaar geworden. We hopen dat je het goed naar
je zin krijgt.
Lief en leed
Na de kerstvakantie hoopt juf Sok haar werk weer te starten. We heten haar opnieuw welkom en wensen haar een
goede start toe in groep 7/8.
Juf Van de Werken hoopt na de kerstvakantie te stoppen met het klassenwerk. Bij zwangerschap behoor je tot een
risicogroep. Het werk voor de klas wordt sterk afgeraden. Een teleurstelling voor de juf. We wensen haar een goede
thuis- en verlofperiode toe en we hopen en bidden dat de juf en haar man binnenkort een gezond kind uit Gods hand
mogen ontvangen.
Juf Hamelink hoopt vanaf februari juf Van de Werken te vervangen. In januari hoopt ze zoveel mogelijk haar studie
af te ronden. In de maand januari hoopt daarom juf Driessen op donderdag en vrijdag groep 3 waar te nemen. Juf
Driessen is, op haar eindstage na, klaar met de Pabo. We wensen juf Hamelink, juf Sok en juf Driessen van harte
Gods zegen toe in het werk.
Kerstactie Actie4Kids
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
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. Er zijn 69 rijk gevulde schoenendozen ingeleverd. We willen u en de Heere God daar hartelijk voor
bedanken. We maken onze kinderen op deze manier bewust van onze welvaart. Tegelijk kunnen we andere kinderen
blij maken.
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. Jammer genoeg kunnen we de ouders er dit jaar niet bij betrekken. Houdt u er rekening mee dat alle
kinderen vrijdag a.s. om 12.00 uur uit zijn?

Aanmelding broertje of zusje voor schooljaar 2021-2022
Op D.V. 28 januari 2021 is de informatie- en/of aanmeldingsavond. Deze avond is voor ouders die nog geen kinderen
op onze school hebben en overwegen hun kind aan te melden bij ons op school. Voor de organisatie en planning van
het onderwijs voor het schooljaar 2021-2022 is het voor ons belangrijk om 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 2022 vier jaar
worden. U kunt een inschrijfformulier ophalen bij mevrouw De Bruijn of een mail sturen naar 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 28 januari 2021
verwacht.
Oproep pleinwachten
We zijn dankbaar dat er na de dringende oproep voor pleinwachten verschillende ouders hebben gereageerd.
Hiermee ontlasten we de ouders die nu vaak aan de beurt zijn. Aarzelt u of het iets voor u is? Kom vrijblijvend een
keer meelopen. U kunt zich hiervoor opgeven via tso@randwijksmdb.nl.
Rooster groep 3 en 4 op woensdag
Deze week hopen we alle ouders met kinderen uit groep 3 en 4 via een apart bericht te informeren over de data van
de woensdagen dat ze op school zullen zijn. We proberen daarbij rekening te houden met verschillende bijzondere
dagen, zoals biddag en vossenjacht.
Peiling continurooster
We willen u hartelijk danken voor het invullen van de ouderenquête met betrekking tot het continurooster.
We gaan met de uitkomsten aan de slag, zodra er meer informatie bekend is, laten wij u dit weten!
Voor dit hele cursusjaar geldt zoals eerder vermeld een tijdelijk continurooster.
Voor alle data geldt Deo Volente
21 december – 1 januari 2021
26 december
4 januari
20 januari
28 januari
2 februari
16 februari
17 februari
17 februari
18 februari
22 - 26 februari
Met vriendelijke groet,
H. Versluis

Kerstvakantie
Verjaardag juf van Leerdam
Hervatting schooljaar
Verjaardag juf van Rijswijk
Info-en aanmeldingsavond
Spreekmiddag/ avond groep 8
Spreekmiddag/ avond groep 1 t/m 7
Studiemorgen leerlingen vrij
Verjaardag juf Willemsen
Spreekmiddag/ avond groep 1 t/m 7
Voorjaarsvakantie

