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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
Er ligt weer bijna een schooljaar achter ons. Ook dit jaar was de impact van corona en de
coronamaatregelen groot op de gehele samenleving en daarmee ook op onze school. En het gevaar
is aanwezig dat dit coronavraagstuk ons afleidt van Diegene om wie het werkelijk om moet gaan in
ons leven. Er is méér dan corona. We mogen, te midden van alle verwarring en polarisatie,
vertrouwen op de Heere God, van Wie Jesaja zegt: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich
genomen, onze smarten heeft Hij gedragen’ en: ‘door Zijn striemen is er voor ons genezing
gekomen’ (Jesaja 53 vers 4 en 5d). God is, met eerbied gesproken, het meest veilige Vaccin. Door
ingeënt te zijn in Zijn Zoon brengt Hij ons weer tot het doel waartoe Hij ons heeft geschapen,
namelijk om tot Zijn eer te leven en met mond en hart Hem te loven en te verheerlijken.
We zijn de Heere dankbaar dat Hij het onderwijs op onze school liet doorgaan. We zijn tot nog toe
gespaard gebleven voor grote uitbraken of structurele quarantaineperioden. Incidenteel heeft het
wel ouders en kinderen geraakt. Gelukkig mochten in alle gevallen de kinderen gezond terugkomen
op school.
Dit schooljaar wordt ook getekend door ongekende dieptepunten. We denken aan het plotselinge
overlijden van een leerling binnen onze stichting SSBB. We bidden voor deze familie en wensen hen
de troost van God toe.
Ook het overlijden van Peter Veldman, man van Frederike en vader van Joost (groep 8), Pepijn
(groep 4) en Loïs (oud-leerling) heeft groot beslag gelegd op ouders, kinderen en het team. Onze
gedachten gaan uit naar dit gezin. We bidden God om Zijn ondersteuning en vertrouwen hen toe
aan de Heere, die precies weet wat nodig is. Laten we komende periode aan hen denken en
zichtbaar meeleven.
Het is bijna vakantie. Tijd om even uit te rusten en tot bezinning te komen. Het is een ieder van harte
gegund. Namens het team wens ik u en de kinderen een goede vakantieperiode toe.
D.V. 30 augustus hopen we de deuren van onze school weer vol enthousiasme te openen.
Welkom en afscheid
We mogen Eva Kemp, Marit Verwoert en Naomi van Roekel verwelkomen. Zij zijn afgelopen
periode 4 jaar geworden. We wensen jullie een hele fijne schoolperiode toe!
We nemen afscheid van Brianna Menting, Jeerar de Kat de Jesus, Levi, Hannah en Joël Kruijning en
Tim en Daan Brussen. Zij vertrokken of vertrekken naar een andere school. We hopen dat jullie het
snel naar je zin krijgen op jullie nieuwe school en/of nieuwe woonomgeving. Het ga jullie goed!
Ook zwaaien we alle leerlingen van groep 8 uit, te weten: Seth Bikker, Mirte de Jong, Lucas van der
Meijde, Mark Nijkamp, Marja Noorderijk, Kenji Onstein, Tim Selman, Joost Veldman, Wessel van
Voorthuijsen, Alissa de Wild en Roos-Anne Zandsteeg. Lange tijd mochten jullie het onderwijs op
onze school ontvangen. Een nieuwe weg ligt voor je. We wensen jullie allemaal Gods zegen toe voor
de toekomst. Vaarwel. Ga met God!
We hebben 1 juli afscheid genomen van juf Van de Werken. Ze heeft zich vele jaren ingezet voor
onze school. Nu kiest de juf er bewust voor om meer tijd voor haar gezin te maken. Een logische
stap. We bedanken onze juf hartelijk voor alles wat zij voor onze school heeft betekend en wensen

haar en haar gezin toe wat er staat in Psalm 121 vers 8: De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan
bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.
We nemen ook afscheid van juf De Kat. Verschillende keren is ze bij onze school betrokken geweest
als stagiaire OA en later als Pabo-studente. Afgelopen jaar gaf ze iedere vrijdag les in groep 5/6,
waarvoor we haar hartelijk bedanken! De juf heeft een benoeming binnen onze stichting aanvaard.
We wensen haar heel veel succes met het afronden van de lerarenopleiding en wensen haar een
goede tijd toe in Lienden.
Dee ene juf vertrekt, de andere juf staat in de startblokken. Zoals we u eerder berichtten, hoopt na
de zomer juf De Jong op onze school te starten. We hopen dat ze zich snel thuis zal voelen en
wensen haar alles wat nodig is om haar werk als juf te kunnen doen.
Juf Hamelink blijft bij onze school betrokken. Afgelopen jaar heeft zij in diverse groepen ingevallen
i.v.m. zwangerschapsverloven. Komend jaar zal ze zich vooral richten op hulp aan kleine groepjes
leerlingen en de verrekijkersgroep.
Geboren
Op 8 juni werd bij familie Van Voorthuijsen een jongen geboren. Zij noemen hem Jens. Jens is het
broertje van Dave en Mark. We feliciteren dit gezin van harte en wensen hen Gods zegen toe in de
opvoeding van hun jongen(s).
Coronamaatregelen
Zoals u wellicht hebt meegekregen, zijn ook voor het basisonderwijs een aantal versoepelingen
doorgevoerd. Wij hebben in het belang van de kinderen ervoor gekozen om het alledaags ritme niet
meer te wijzigen voor deze enkele weken. Na de zomer hopen we weer zo normaal mogelijk te
starten.
Sportdag, Vossenjacht en afscheidsavond
De afscheidsavond, sportdag en vossenjacht gaan gelukkig gewoon door. Uitnodigingen voor de
afscheidsavond zijn reeds verstuurd. We hopen op een mooie avond met elkaar.
Groepsverdeling/formatie
In de bijlage vindt u een brief met betrekking tot de formatie voor schooljaar 2021-2022 en een
overzicht van de klassenindeling voor volgend cursusjaar. Zijn er naar aanleiding van deze indeling
nog vragen? Bel of mail gerust. Wij mogen helaas geen adresgegevens van klasgenootjes
verspreiden. Wat dat betreft zijn wij gehouden aan de AVG.
Stroopwafelactie
De stroopwafelactie heeft het prachtige bedrag van circa € 1450,00 opgebracht. Dit netto bedrag
kan door school worden besteed. Uiteraard willen we dit bedrag ten goede laten komen aan de
leerlingen. Dit doen we door een deel van het geld opnieuw te besteden aan leuke en spannende
boeken voor in de klassenbieb. Op deze manier willen we het lezen bij kinderen stimuleren.
We reserveren 50% van de opbrengst voor inrichting van het schoolplein. Door steeds geld apart te
leggen, zorgen we er op termijn voor dat we speeltoestellen, die aan vervanging toe zijn, ook
daadwerkelijk kunnen vervangen.
We bedanken alle kinderen die zich voor deze actie hebben ingezet! Ook u bedanken we voor uw
bijdrage. In het bijzonder een woord van dank aan de oudercommissie. Zij hebben deze actie,
ondanks de coronaperiode, mogelijk gemaakt.

Eerste schooldag
Graag attenderen we u erop dat op de eerste schooldag, D.V. maandag 30 augustus, alle leerlingen
om 12.30 uur beginnen. Om 14.30 uur kunnen de kinderen worden opgehaald.
’s Morgens hopen we als team eerst te beginnen met Bijbelstudie en vergadering. Voor de reguliere
schooltijden verwijzen we u naar de website van de school: www.randwijk-smdb.nl/downloads.html
Overdracht leerlingen via ouderportaal
In deze laatste schoolweken schrijven de leerkrachten van alle leerlingen een overdracht voor de
nieuwe leerkracht(en) van uw kind(eren). U kunt deze overdracht lezen in het ouderportaal. Mocht u
vragen of opmerkingen hebben dan kunt u naar de leerkracht(en) van uw kind(eren) reageren. Dit
kan mondeling of via het mailadres van de leerkracht.
Zo nodig wordt de overdracht bijgesteld. Mocht u veranderingen of bijzonderheden met de nieuwe
leerkracht(en) willen bespreken dan kunt u in de eerste schoolweek contact met de leerkracht(en)
opnemen.
Voor alle data geldt Deo Volente
1 juli
6 juli
7 juli
9 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
19 juli – 27 augustus
30 augustus
Met vriendelijke groet,
H. Versluis

Verjaardag juf Hamelink
Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8
Verjaardag Mevr. de Bruijn
Sportdag groep 3 t/m 8
Reserve sportdag en rapporten mee
Verjaardag juf Sok
Afscheidsavond
Vossenjacht
Strooien
Vakantie vanaf 12.00 uur
Zomervakantie
Eerste schoolmiddag (12.30 uur)

