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               Randwijk, 22 december 2021 

Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers, 
 
Algemeen 
Somberen en piekeren is heel menselijk. En er kunnen veel redenen zijn om dit te doen. Wie ervaart 
deze periode nog als een zorgeloze tijd? De één maakt zich zorgen over het virus en zijn gezondheid, 
een ander over alle maatregelen en een derde maakt zich zorgen over de steeds zichtbaarder 
wordende polarisatie. Allemaal begrijpelijk en herkenbaar. Zorgen mogen ons echter niet gaan 
beheersen. De Bijbel roep ons meermaals op om niet bezorgd te zijn. Bijvoorbeeld in Filippensen 4 
vers 6 en 7:  

‘Weest in geen ding bezorgd maar laat uw begeerten in bidden en smeken met dankzegging bekend 
worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen 
bewaren in Christus Jezus’  

Als God ons deel is, mogen we van Zijn onbegrijpelijke Vrede genieten. Is Jezus uw Koning? 

Wie maar de goede God laat zorgen 
En op Hem hoopt in ’t bangst gevaar 

Is bij Hem veilig en geborgen 
Die redt Hij Godd’lijk wonderbaar 

Wie op de Hoge God vertrouwt 
Heeft zeker op geen zand gebouwd 

Mede namens het team wens ik alle leerlingen en ouders een gezegende Kerst en een fijne vakantie 
toe!  
 
Welkom en afscheid  
We mogen maar liefst zes kinderen verwelkomen op onze school. Daan, Lieke, Lohrenz, Nina, Lize 
en Jenthe werden achterliggende weken 4 jaar. We wensen hen een goede tijd op onze school. Voor 
sommigen van jullie kwam de teleurstelling dat je jouw allereerste schoolweek niet naar school kon 
omdat de school dicht moest. We hopen desondanks dat jullie na de kerstvakantie echt kunnen 
starten! 

Start na kerstvakantie 
Het is vooralsnog niet zeker of de scholen D.V. 10 januari hun deuren weer mogen openen. Daarover 
geeft men 3 januari meer duidelijkheid. Als school willen we dit moment eerst afwachten voordat 
we allerlei voorbereidingen wellicht voor niets doen. Zodra er meer bekend is, zullen we u hierover 
inlichten. Eén ding staat vast: we zullen er als school alles aan doen om het voor alle gezinnen 
behapbaar te houden. Ook zullen we ruimhartig omgaan in het toekennen van noodopvang als dit 
nodig mocht zijn. 
 
Kerstactie Actie4kids 
Het succes van de schoenendoosactie was opnieuw overweldigend. Wat een mooie dozen en wat 
een waardevolle inhoud. Vooral ook de persoonlijke spullen van de kinderen zijn ontroerend. Wij 
mogen geven van onze overvloed. De dozen staan nu op een depot om klaargemaakt te worden 
voor transport. Veel kinderen zullen deze dozen in dankbaarheid ontvangen. Zo worden ‘gever’ en 
‘ontvanger’ allebei blij!   

Splitsing kleutergroep 
Na de voorjaarsvakantie gaan we de kleutergroep opsplitsen. We zijn druk bezig om deze puzzel te 



leggen. Helaas heeft de sollicitatieronde niets opgeleverd. We werken op dit moment aan een plan 
B. Zodra er meer bekend is, zult u hierover worden geïnformeerd.   

GMR 
Vanuit iedere school binnen onze stichting SSBB is één ouder afgevaardigd in de GMR. Randwijk had 
enige tijd een vacature. Deze is inmiddels gelukkig vervuld. Mevrouw Klop, moeder van Elin en Jurre, 
zit namens de ouders in de GMR. We wensen haar van harte Gods zegen toe.  

Aanmelding broertje of zusje voor schooljaar 2022-2023 
Op D.V. donderdag 27 januari 2022  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 2022-2023 is het 
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 augustus 2023 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 niet voor nieuwe 
ouders! Zij worden op 27 januari 2022 verwacht. 
 
Voor alle data geldt Deo Volente 

26 december  Verjaardag juf van Leerdam  

10 januari  Verjaardag juf de Jong; vervolg schooljaar 2021-2022 

14 januari  Hoofdluiscontrole  

20 januari  Verjaardag juf van Rijswijk 

27 januari  Info- en aanmeldingsavond  

30 januari Verjaardag juf Peters  

8 februari Spreekmiddag en -avond Voortgezet onderwijs voor ouders groep 8 

14 februari Studiedag personeel: leerlingen vrij! 

17 februari  Verjaardagen van de beide juffen Willemsen 

22 en 24 februari  Spreekmiddagen en- avonden groep 1 t/m 7  

25 februari Rapporten en rapportage kaarten mee  

28 februari – 4 maart  Voorjaarsvakantie 

 

Met vriendelijke groet,  

H. Versluis  
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