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Algemeen 
In deze laatste nieuwsbrief van schooljaar 2021-
2022 is het belangrijk om terug te blikken op 
vreugdevolle gebeurtenissen en ook op het 
verdriet. Dit schooljaar werd op zaterdag 23 april 
2022 gestempeld door het ontzettend verdrietige 
bericht dat Boaz Kemp in de leeftijd van 8 jaar 
onverwacht is overleden. Wij weten de juiste 
woorden niet te vinden om dit verdriet te 
beschrijven. In de eerste plaats voor het gezin 
Kemp. 
Ook het verdriet bij andere ouders, de juf, de 
(mede)leerlingen en de overige teamleden is groot. 
Het gemis is iedere dag voelbaar. Het was bijzonder 
om te zien hoe de juf de klas hierin heeft mogen 
begeleiden. Ze heeft dit met alle liefde gedaan.  
Het verdriet is groot, maar ook de troost is groot. 
Boaz mocht zich veilig weten in de armen van 
Jezus. Hij wist dat zijn leven geborgen was in zijn 
God. Boaz mag nu eeuwig leven, zonder verdriet en 
pijn! De aarde wordt ook wel eens ‘tranendal’ 
genoemd. En dat is heel goed te begrijpen. Wie zich 
echter volgeling van Koning Jezus weet, kent ook 
vreugde. Nu vermengd met verdriet, na dit leven is 
deze vreugde volmaakt. Jezus, mijn Redder! 

We hebben afgelopen schooljaar ook veel ontvangen om dankbaar voor te zijn. We hebben de 
kinderen steeds opnieuw mogen voorbereiden op hun tijdelijk burgerschap en op hun eeuwig 
burgerschap. Het onderwijs ging door. Slechts een enkele keer waren we genoodzaakt om een 
groep naar huis te sturen. De formatie voor komend schooljaar is rond. Voor al deze zegeningen 
geldt: Soli Deo Gloria!   

Welkom en afscheid  
We nemen morgen (donderdag) afscheid van Juf Drost. U bent als ouders om 14.30 uur in de 
gelegenheid om haar een hand te geven. We danken de juf voor alles wat ze voor onze leerlingen 
heeft betekend. We wensen haar veel succes en Gods zegen op haar nieuwe werkplek. 
  
Juf Petersen hoopt in augustus op onze school te starten. We wensen haar Gods onmisbare 

zegen toe in haar werk met de leerlingen. Hieronder stelt de juf zich aan u voor:  

 

Mijn naam is Merel Petersen. Ik ben getrouwd met Jordy en samen wonen wij in 

Arnhem. Na de zomervakantie hoop ik aan de slag te gaan in groep 1/instroom en in 

groep 4 bij jullie op school. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag, 

waarvan ik maandag en dinsdag voor groep 1 sta en de woensdag voor groep 4. 11 

juli heb ik de kinderen al ontmoet op de wenmiddag en hebben we een fijne tijd met 

elkaar gehad. Naast mijn werk studeer ik in deeltijd de pabo aan de Christelijk 

 

Lied van verlangen 

In 't huis mijns Vaders zijn op Gods tijd, 

voor al Zijn kind'ren plaatsen bereid. 

Wijd open staat de poort, die leidt naar 't zalig oord, 

vreugde is ons bereid in eeuwigheid. 

 

Naar 't huis mijns Vaders verlangt mijn geest, 

met al Gods kind'ren op 't bruiloftsfeest! 

De paarlen poorten noodt, waar zonde is noch dood, 

hoe heerlijk zal dat zijn, bij Jezus mijn! 

 

In 't huis mijns Vaders, door Hem bereid, 

is Jezus Koning in eeuwigheid. 

Wijd open staat die poort, die leidt naar 't zalig oord, 

vreugde is ons bereid in eeuwigheid. 

 



Hogeschool in Ede. In mijn vrije tijd sta ik graag in de keuken om een lekkere taart te bakken. 

Verder houd ik erg van lezen en spelletjes doen. Ik hoop er met de kinderen een gezellige en 

leerzame tijd van te maken! Tot snel! 

Niek Stap, Anne Aalberts en Ruben van Genderen mochten we achterliggende weken 
verwelkomen. Zij zijn 4 jaar geworden. Wij wensen jullie een hele fijne schoolperiode toe op onze 
school.  
Na de zomervakantie hopen Daniël van Klinken (groep 5), Maria van Klinken (groep 3) en Gijs 
Dees (groep 6) hun schoolloopbaan op onze school te vervolgen. Dat is voor jullie best een beetje 
spannend. We hopen dat jullie snel je plekje in de groep gevonden hebben. 
 
We hebben gisteren afscheid genomen van Alieke Bakker, Dang Brienissen, Ivan Floor, Henk 
Gaasbeek, Peter Gaasbeek, Mattheo de Jong, Mattias Kroes, Julian Menting, Rhodé Noordam, 
Aaron, Jade en Jannic Verburgt, Ruth de Waal en Willemijn Willems. Jullie zijn aan het einde van 
jullie basisschooltijd gekomen. Het was fijn om jullie als leerling op school te mogen hebben. We 
dragen jullie nu over aan het voortgezet onderwijs. Daar ligt voor jullie een nieuwe en mooie 
uitdaging. Eén ding willen we je op het hart drukken: Ga met God en Hij zal met je zijn! 
 
Ook nemen we afscheid van Larissa de Clercq. Jullie zijn verhuisd en daarom start je op een 
andere school. Ook voor jou is dat een flinke stap. We hopen dat je het op je nieuwe school snel 
naar je zin zult krijgen. Wij wensen je Gods nabijheid toe! 
 
Lief en leed 
We zijn de nieuwsbrief ermee begonnen: Boaz Kemp is ons op 23 april plotseling door de dood 
ontvallen. We weten dat u als ouders in liefde om familie Kemp heen staat! 
Hieronder een persoonlijk dankwoord van familie Kemp: 

 

Lieve kinderen, ouders en personeel van SMDB.  

We zijn personeel, directie, ouders en de kinderen van de  

school enorm dankbaar. Het was een enorme schok voor jullie en  

iets wat jullie nog nooit hadden meegemaakt. Maar wat hebben 

jullie dit vol respect gedaan naar ons en Boaz.  

We willen jullie bedanken voor alle steun. Jullie hebben ons zo enorm veel liefde 

gegeven. De mooie tekeningen,  zelfgeschreven kaarten, knuffeltjes en zelfgemaakte 

knutselwerkjes. De herinneringen die jullie hebben aan Boaz. Alle gebeden. En nog 

zoveel meer.  

Nog steeds ontvangen we regelmatig een kaartje van ouders/kinderen of de school. 

Soms juist op een moment dat we het nodig hebben. Heel erg bedankt.  

Maar we willen vooral onze Hemelse Vader bedanken. Voor Zijn troost in Woord en 

Geest. En in mensen die om ons heen staan. Verwacht alles van Hem. Hij zal er zijn. 

Veilig zijn we alleen bij Hem.  

Liefs van de Kempjes 

 



Er is ook blijdschap. Familie De Vree mocht op 4 mei een dochter en zusje van de Heere 
ontvangen. Ze noemen haar Fenne. We feliciteren jullie hier van harte mee. Bovenal Gods zegen 
toegewenst in de opvoeding van jullie kleine Fenne. 
Juf Sok en haar man zijn in blijde verwachting. Eind november hopen ze opnieuw een kind van 
God te ontvangen. We feliciteren hen en wensen jullie een goede voorbereidingstijd toe.  
Mijn vrouw en ik verwachten begin december gezinsuitbreiding. We zijn God dankbaar voor deze 
kinderzegen. 
 
Klassenouders 
Met ingang van het nieuwe schooljaar willen we in iedere groep één of twee klassenouders 
aanstellen. De juffen zijn vaak bijzonder druk met het regelen van allerlei organisatorische zaken 
bij bijvoorbeeld een excursie. We willen deze klassenouders vragen om dat stukje over te nemen 
van de leerkrachten. Het gaat nadrukkelijk om klas-gebonden activiteiten. Voor school-brede 
activiteiten hebben we een bloeiende OC.  
In één van de eerste schoolweken kunt u een uitnodiging van de leerkracht verwachten met de 
vraag of u ‘klassenouder’ wilt worden. 
 
Afscheid en welkom OC  
Moeder E. de Jong neemt afscheid van de OC. We willen haar hartelijk danken voor alle jaren dat 
ze zich, namens de OC, heeft ingezet voor school. De OC heeft drie nieuwe leden geworven: 
Moeders Hek, Nijburg en Van Voorthuijsen nemen met ingang van komend cursusjaar zitting in 
de OC. Van harte welkom.  
 
Stroopwafelactie  
De stroopwafelactie heeft het prachtige bedrag van ruim € 1100.00 opgebracht. Dit netto bedrag 
besteden we deels voor het opknappen va de vlaggenmast. Daarnaast reserveren we 50% van de 
opbrengst voor de 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. Het resterende deel gebruiken we voor aanschaf van extra speel- en 
ontwikkelmateriaal. We bedanken alle kinderen die zich voor deze actie hebben ingezet! Ook u 
bedanken we voor uw bijdrage. Bijzonder danken we de OC. Zij hebben alles weer goed 
georganiseerd.  
 
TSO zoekt reserve pleinwachten 
Gelukkig heeft de TSO het rooster voor komend schooljaar rond gekregen. Daar zijn we blij mee. 
We zijn nog op zoek naar een aantal ouders die zich als reserve willen opgeven. U kunt daarvoor 
mailen naar tso@randwijksmdb.nl. Graag aangeven voor welke dagen u op de reservelijst gezet 
kunt worden.  
 
Eerste schooldag  
Graag attenderen we u erop dat op de eerste schooldag, D.V. maandag 29 augustus, alle 
leerlingen om 12.30 uur worden verwacht. 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 en 1e spreekavond 
De leerkrachten hebben afgelopen weken uw kinderen overgedragen aan de nieuwe leerkracht. 
Alles wat voor een goede start van uw kind belangrijk is, is besproken. In de tweede schoolweek 
staan op dinsdag 6 september en donderdag 8 september oudergesprekken gepland met de 
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nieuwe leerkracht. Zo kunt u zelf snel kennis maken met de nieuwe juf en de belangrijkste dingen 
van uw kind overdragen. In de eerste schoolweek kunt uw zichzelf via Parro inroosteren.  
 
Oproep MR: Sponsors gezocht! 

Voor volgend schooljaar zoeken wij sponsors. Draagt u de school en het onderwijs een warm hart 

toe en wilt u er aan bijdragen dat de kinderen een onvergetelijke basisschooltijd hebben? Dan zijn 

wij op zoek naar u. Het zou namelijk ontzettend fijn zijn dat we bij (buitenschoolse) activiteiten 

een ruimer budget hebben, zodat we net dat beetje extra kunnen organiseren voor de kinderen. 

Bijvoorbeeld met de bus op schoolreis i.p.v. met auto’s, een versnapering tijdens sporttoernooien 

of activiteiten, extra activiteiten op kamp.  

Afgelopen jaar was er ook een sponsor voor kamp, waardoor de juffen bijvoorbeeld het 

avondeten niet hoefden te regelen, er extra budget was voor de boodschappen, er met de 

kinderen onderweg een ijsje gegeten kon worden en er ruimte was voor een extra activiteit. Dank 

daarvoor!  

Denkt u, daar kan ik iets in betekenen of daarin wil ik wel meedenken? Dan komen wij graag in 

contact met u. U kunt mailen naar mr@randwijksmdb.nl of één van ons aanspreken.  

Voor nu wensen wij u een goede zomervakantie!  

Hartelijke groet, Frederika Bekker, Jan Gaasbeek, Hanne Sok, Lianne Noordam  

Voor alle data geldt Deo Volente: 

14 juli Snoep strooien groep 8 

15 juli  Vanaf 12.15 uur leerlingen vrij 

18 juli t/m 26 augustus Zomervakantie  

9 augustus Verjaardag juf van Beusekom 

29 augustus  Eerste schooldag 12.30 uur – 14.30 uur 

6 september Oudergesprekken groep 1-8 

8 september Oudergesprekken groep 1-8 

 
Het team wenst alle ouders en leerlingen een goede vakantie toe! 

 Met vriendelijke groet,  
 
H. Versluis 
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