Nieuwsbrief 261
Randwijk, 19 februari 2021

Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
Wat zijn er veel dingen waarover we bezorgd kunnen zijn. Bijvoorbeeld als we denken aan het coronavirus, de
verschillende mutanten, de maatschappelijke ontwikkelingen, de polarisatie in de samenleving, de verregaande
maatregelen, de mogelijke leerachterstanden, etc. Maar wat kunnen ook de persoonlijke zorgen groot zijn. In het
bijzonder wil ik de zorgen bij familie Veldman noemen. De situatie van vader is zeer ernstig en kans op herstel wordt
steeds kleiner. U zult het vast herkennen: Wat moet ik in zulke situaties zeggen?
De vrienden van Job zitten zwijgend tegenover hem, als ze met zijn lijden worden geconfronteerd. Vaak is aanwezig
zijn, luisteren en zwijgen het allerbeste.
En als we toch iets willen zeggen, laat dan het Woord van God spreken. Alleen God kan te midden van alle zorgen
troosten en helen. Daarom een tekst die het overdenken waard is:
Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw
op Hem: Hij zal het doen. (Psalm 37 vers 4 en 5)
We vragen opnieuw uw gebed voor familie Veldman!
Continurooster (belangrijk!)
In oktober 2020 is er onder u een peiling gehouden met betrekking tot het continurooster. Uit die peiling bleek 91%
van de ouders voor de invoering van het continurooster te zijn. Uit de peiling onder het team bleek dat er weinig
animo was om met het continurooster te werken. Met name de korte pauze tussen de middag was voor veel
teamleden reden om niet enthousiast te zijn. De pauzes worden namelijk ook gebruikt om een aantal dingen voor
het middagprogramma voor te bereiden. Inmiddels hebben we als collega’s een aantal aanpassingen gedaan,
waardoor het voor de leerkrachten beter te hanteren is. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er ook binnen het
team voldoende draagvlak is voor het continurooster. Ook de MR heeft haar akkoord gegeven. Wij willen echt
tegemoet komen aan de wens van veel ouders, maar doen wederkerig een beroep op u, om zich op te geven als
pleinwacht voor tussen de middag. We zijn een kleine school en kunnen daarom, zonder hulp van ouders, niet
tegemoet komen aan de rusttijden van leerkrachten, zoals in de CAO is vastgelegd. Opgeven kan via
tso@randwijksmdb.nl. Verschillende ouders hebben zich inmiddels opgegeven. Hartelijk dank daarvoor!
De schooltijden zullen in het definitieve continurooster veelal overeenkomen met de huidige lestijden. We bezinnen
ons intern nog op de schooltijden van de groepen 1 t/m 4. Zodra het besluit definitief is en de MR hierop akkoord
heeft gegeven, zullen we u hierover informeren.
Bovenstaande heeft ook invloed op het vakantierooster voor volgend schooljaar. Het vakantierooster is daarom ook
nog niet definitief. In het overzicht heb ik al wel de ‘door overheid vastgestelde’ vakanties opgenomen. Deze
vakanties liggen dus al vast.
Voorlopig vakantierooster 2021-2022
Studiemorgen
Herfstvakantie
Studiedag personeel
Kerstvakantie
Studiemorgen personeel
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

25 t/m 29 oktober
27 december t/m 7 januari

15 en 18 april
27 april
2 t/m 6 mei (mogelijk met een week uitgebreid)
6 juni
18 juli t/m 26 augustus

Welkom en afscheid
We hebben afscheid genomen van Timo (groep 3), Henri (groep 3) en Thom (groep 2). Thom en Henri zijn verhuisd.
We wensen Timo, Henri en Thom een goede vervolgperiode toe. Hopelijk hebben jullie op je nieuwe school je plekje
snel gevonden!
We heten Irene Mauritz ( groep 6), Joas Verburgt en Fynn Vermeeren hartelijk welkom op onze school. Irene is in de
kerstvakantie naar Randwijk verhuisd. Al met al een hele verandering! Joas en Fynn zijn beiden vier jaar geworden.
We hopen dat jullie het goed naar je zin zullen hebben op onze school.
Biddag
Op woensdag 10 maart is de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. We beginnen die morgen gewoon om 8.30 uur
op school. Om 11.00 uur zullen we met alle kinderen van de school de kerkdienst digitaal bijwonen in de eigen klas.
U kunt als ouders de dienst meebeleven via www.kerkdienstgemist.nl. We hadden graag fysiek in de kerk bij elkaar
gekomen, maar de huidige maatregelen beperken ons daarin.
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 voor
zoveel (jonge) kinderen. Alvast een gezegende biddag gewenst!
Open morgen voor ouders en grootouders
Opnieuw moeten we u teleurstellen dat de Open morgen niet door gaat. Vorig schooljaar kon dit niet door gaan i.v.m.
de lockdown. Dit jaar zijn de maatregelen nog dermate strikt dat er voor dit soort activiteiten geen ruimte is. Mocht
die ruimte er binnenkort wel komen, zullen we dit besluit heroverwegen.
Paasviering in school
We zullen dit jaar opnieuw aandacht besteden aan de Paasviering. Hoe we dit gaan organiseren is afhankelijk van
eventuele versoepelingen. Op dit moment is het niet toegestaan om met alle klassen in één ruimte te zijn. Het is de
verwachting dat er opnieuw helaas geen ouders bij kunnen zijn. We houden u op de hoogte.
Aanmelding broertje/zusje
Heeft u een zoontje of dochtertje dat komend cursusjaar 4 jaar wordt? Zou u hem/haar dan z.s.m. willen
aanmelden? Dan kunnen we er in de formatie rekening mee houden. Aanmelden kan via info@randwijksmdb.nl.
Voor alle data geldt Deo Volente
22 - 26 februari
25 februari
27 februari
2 maart
10 maart
18 maart
1 april
2 april
5 april
20-22 april
27 april
3 mei – 14 mei
13 mei

Met vriendelijke groet,
H. Versluis

Voorjaarsvakantie
Verjaardag Juf Van de Werken
Verjaardag Juf Bekker
Schoonmaakavond (de betreffende ouders krijgen hiervan bericht)
Biddag
Verjaardag Juf Drost
Paasviering
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Cito eindtoets groep 8 en entreetoets groep 7
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag

