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Algemeen 
We mogen terugkijken op een mooie paasviering. Fijn om dit samen met de 
kinderen en de ouders te vieren. De paasboodschap heeft geklonken: Jezus 
is niet dood, maar Hij leeft!  
Die kracht van Zijn opstanding wil Hij door Zijn Geest ook uitdelen aan 
iedereen die zich aan Jezus toevertrouwt. Dan ontvangen we nieuwe 
levenskracht en levensvreugde. De lente is een natuurlijk beeld van Jezus 
opstanding. Het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden (2 Kor. 5 
vers 17)! 

De collecte na de paasviering heeft het mooie bedrag van € 178,18 euro 
opgebracht. Hartelijk dank daarvoor. Dit bedrag wordt overgemaakt aan 
stichting ZOA t.b.v. de hongersnood in de Hoorn van Afrika. 

Welkom en afscheid  
We heten vijf kinderen van harte welkom op onze school. Joshua is pas 4 jaar geworden en net 
gestart op school. We wensen hem een fijne tijd toe! Ook Ruwaida (groep 2) en Faysal (groep 1) 
zijn pas op  onze school gestart. Zij komen uit Syrië en zijn via Turkije in Nederland terecht 
gekomen. We hopen dat Ruwaida en Faysal zich ook snel ‘thuis’ zullen voelen. Het is best lastig 
als je bijna niemand in je omgeving hebt die jou kan verstaan. 

Na de meivakantie hopen Jimme en Luca te starten op onze school. Zij zijn dan net 4 jaar 
geworden. Ook Jimme en Luca wensen we een fijne schoolperiode toe!   

Zoals u in een eerder bericht hebt gelezen, neemt juf Drost aan het eind van dit cursusjaar 
afscheid van ons. Zij gaat op een andere school aan de slag als intern begeleider. Voor de juf zijn 
we blij met haar nieuwe uitdaging, maar als school zullen we de juf missen. Uiteraard denken we 
na over een fijn afscheid.  

Uitnodiging ouderavond thema ‘Wonderlijk Gemaakt’ 
Op D.V. 19 mei organiseren we een ouderavond rond het thema ‘Wonderlijk Gemaakt’. 
Wonderlijk Gemaakt is een methode die we op school gebruiken met betrekking tot de seksuele 
opvoeding. Onder leiding van de heer Martijn Schumacher van Driestar-Educatief denken we met 
elkaar na over vragen als: Welke onderwerpen worden er op school in dit kader aangeboden? 
Hoe geef ik daar als ouder(s) thuis gestalte aan? Hoe kunnen school en thuis elkaars verlengstuk 
zijn? Hoe kijken we aan tegen onze eigen verantwoordelijkheden? Etc. Het belooft een boeiende 
avond te worden. U bent hierbij van harte uitgenodigd! De avond begint om 19.45 uur. Inloop 
met koffie/thee vanaf 19.25 uur. Rond 21.30 uur zullen we de avond gezamenlijk afsluiten, 
waarna er nog tijd is voor ontmoeting. Heeft u vooraf een belangrijke vraag die u liever niet in 
een volle zaal wilt stellen? Dan kunt u deze vraag vast emailen naar: W.M.Schumacher@driestar-
educatief.nl. Martijn zal uw vraag dan op de avond zelf beantwoorden.  

Het is een onderwerp dat ons allemaal raakt. Mogen we op uw komst rekenen? 

Vanuit de MR: Enquête schoolreisje en kamp 
De MR heeft veel enquêtes retour ontvangen met daarbij waardevolle opmerkingen. Hartelijk 
dank! We hebben veel inzicht gekregen in wat u belangrijk vindt m.b.t. schoolreis en kamp en de 
MR zal deze uitkomsten zeker meenemen en hier een vervolg aan geven. Mocht dit voor u als 
ouder gevolgen hebben, dan wordt u hier natuurlijk over geïnformeerd. Heeft u tussentijds 
vragen, opmerkingen o.i.d., laat het de MR weten. Nogmaals dank voor uw betrokkenheid, dit 
wordt zeer gewaardeerd.  
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Bezoek Bovenschoolse Kwaliteitscommissie (BKC) 
Onlangs hebben we als school bezoek gehad van de BKC. Dit is een commissie binnen onze eigen 
stichting, maar buiten onze eigen school. Zij toetsen de kwaliteit van zorg en onderwijs op onze 
school. Hiervoor gaan ze in gesprek met een aantal ouders, leerlingen, team, IB-directie en ze 
leggen een aantal klassenbezoeken af. We hebben een mooi, positief rapport ontvangen. Er 
wordt goed les gegeven, kinderen voelen zich veilig, er is oog voor de diversiteit en het 
lesprogramma wordt daarop afgestemd. De aandachtspunten nemen we weer mee om ons 
verder te ontwikkelen. Het afhechten van extra geleverde zorg kan worden verbeterd. Hier gaan 
we mee aan de slag. Dit geldt ook voor de ambities. We willen als school soms teveel. Het is vaak 
beter om twee dingen goed te doen dan tien dingen half.    

Tapijten vernieuwd  
De lokalen zijn voorzien van nieuwe tapijt. Zo zorgen we weer voor een frisse uitstraling! 

Schoolschoonmaak 
Helaas is onze vaste interieurverzorgster, mevrouw Peperkamp, nog niet hersteld. Gelukkig 
hebben moeder Gaasbeek en moeder De Wild de schoonmaak al geruime tijd voor hun rekening 
genomen. Logischerwijs komt daar ook een einde aan. Gezin en huis vragen ook weer aandacht. 
We willen beide moeders heel hartelijk danken voor hun hulp! Het ruikt gewoon fris in de school 

😉. Het is schoonmaakbedrijf Timmer gelukt om vanaf de meivakantie de schoonmaak te 
verzorgen. Hopelijk herstelt mevrouw Peperkamp spoedig, zodat zij haar taken weer kan 
uitvoeren. 

Oudercommissie/MR  
In de bijlage vindt u het jaarverslag en het financieel verslag van de OC en het jaarverslag van de 
MR.  
 
Zendingsgeld  
Over 2021 is een bedrag van € 938,92 opgehaald door middel van contant geld en de 
meegebrachte flessen. Daarnaast is een gift van € 120,- ontvangen. 
Van dit bedrag hebben we de betaling voor de twee adoptiekinderen weer kunnen voldoen. 
Namens Miskenya (Haiti) en Michelle (Filipijnen) hartelijk dank voor uw en jouw bijdrage! 
We hopen dat we dit jaar weer zo'n mooie opbrengst bij elkaar kunnen krijgen! Het begin is er al. 
De teller staat op €305,50. Ook de flessenactie loopt gewoon door. Heeft u lege 
statiegeldflessen? Dan kunt u deze ten behoeve van de adoptiekinderen op school inleveren. 
Jongens en meisjes, doe je best!  
 
Fruit eten op school 
Het schoolfruit-project is met ingang van de meivakantie beëindigd. Helaas viel het meedoen aan 
het project dit keer wat tegen. Er was weinig variatie en de kwaliteit was soms matig.   
We vragen u in het kader van ‘gezond eten’ uw kind alleen op woensdag een koek of iets 
dergelijks mee te geven. De andere dagen kunnen ze fruit meenemen. Uiteraard doen de juffen 
en meester ook mee! 
Een vriendelijk verzoek van de kleuterjuffen is om bij hard fruit het in kleine stukjes mee te geven.  
 
Vakantierooster 2022-2023 
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het komende cursusjaar. Omdat we in Randwijk op de 
grens van Zuid en Midden zitten en veel ouders ook kinderen op het VO heeft in regio Midden, 
gaan we als school altijd in de herfst met regio Zuid mee. In het voorjaar met regio Midden. 
 
 
 



Studiemorgen 1  maandagmorgen 29 augustus 2022 

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022 

Studiedag 2 dinsdag 20 september (leerlingen vrij!) 

Studiedag 3 vrijdag 18 november 2022 (leerlingen vrij!) 

Middag voor kerstvakantie vrijdag 23 december na 12.00 uur  

Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Studiedag 4 maandag 13 februari 

Voorjaarsvakantie 27 t/m 3 maart 2023 

Goede vrijdag en 2e Paasdag  7 en 10 april  

Meivakantie (incl. koningsdag) 24 april t/m 5 mei 2023 

Studiemorgen 5 woensdag 17 mei 2023 

Hemelvaart en dag erna 18 en 19 mei 2023 

2e Pinksterdag  29 mei 2023 

Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023  

 
Schoolfotograaf groepsfoto’s  
Zoals in de kalender vermeld staat, komt op D.V. 14 juni de schoolfotograaf. Dit jaar zullen er 
alleen groepsfoto’s worden gemaakt. Met groep 8 zullen er ook nog pasfoto’s worden gemaakt 
voor de ‘koppenkaart’, die met het afscheid zal worden meegegeven. U kunt de groepsfoto voor  
€ 5,00 kopen. Dit moet dan contant via school worden afgehandeld. Tegen die tijd wordt u hier 
verder over geïnformeerd.  
 
Voor alle data geldt Deo Volente 

25 april – 6 mei Meivakantie  

2 mei Verjaardag juf Vergunst 

11 mei Diploma uitreiking EHBO groep 8 ( 19.00 uur) 

17 mei Schoolreis groep 7/8  

19 mei  Ouderavond ‘Wonderlijk gemaakt’ en ledenvergadering 
bestuurscommissie 

23 mei Schoolreis groep 3-6 

25 mei Studiemorgen personeel/ leerlingen vrij 

26 en 27 mei Hemelvaartsdag en dag erna  

1 t/m 3 juni Schoolkamp groep 8  

6 juni Tweede Pinksterdag  

7 juni Studiedag personeel / leerlingen vrij 

14 juni  Schoolfotograaf groepsfoto’s  

15 juni Schoonmaakavond 3  

24 juni Bosdag kleuters  

1 juli Verjaardag juf Hamelink 

6 juli Sportdag groep 3 t/m 8 en verjaardag Mevr. De Bruijn 

8 juli Reserve sportdag en rapporten, rapportagekaart en plakboeken mee 

12 juli Afscheidsavond 

13 juli Vossenjacht  

14 juli Strooien 

15 juli  Vanaf 12.00 uur leerlingen vrij 

18 juli t/m 26 augustus Zomervakantie  

 

Met vriendelijke groet, H. Versluis  


