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Algemeen
Maandag zijn we officieel aan het schooljaar 2022-2023 begonnen. We heten u allemaal weer
hartelijk welkom. We hopen dat u met uw kind(eren) hebt genoten van deze rustperiode. We zijn
God dankbaar dat we de kinderen, ouders en collega’s weer in gezondheid terug zien. Dat dit niet
vanzelfsprekend is, hebben we recent op onze eigen school ervaren. En u zult het ongetwijfeld
hebben meegekregen dat Jarco van Meerten op 20 juli is overleden in de leeftijd van 7 jaar. Jarco
was een dorpsgenootje en woonde in dezelfde straat als Boaz. Voor de kinderen en ook voor
volwassenen zijn dit onbevattelijke gebeurtenissen. We dragen de verdrietige ouders, zus en
zusje aan de Heere op.
Maandagmorgen zijn we als personeel gestart met een Bijbelstudie over ‘de arend’. Arenden
symboliseren in de Bijbel vaak Gods bescherming, nabijheid en trouw. Het is nodig om als team
het jaar te beginnen vanuit de Bijbel. Dit geeft richting en kracht.
’s Middags hebben we de kinderen verwelkomd. Een spannend moment voor uw kind, juf en
wellicht ook voor u als ouder. We hopen dat iedereen snel went. Mocht u vragen hebben of zijn
dingen onduidelijk, trek gerust aan de bel. We houden van korte lijnen.
Aan het einde van de middag hebben we met alle kinderen in de gymzaal gezongen en gebeden
om God te danken en om Hem te vragen om Zijn zegen over dit schooljaar.
We wensen alle betrokkenen bij deze school een gezegend en leerzaam schooljaar toe in het
vertrouwen dat de Heere God voor ons uit gaat en dat Hij onze achterhoede is.
Lief en leed
Bij familie Jol is op 20 augustus een zoon en broertje geboren. Ze noemen hem Josse. Van harte
gefeliciteerd. Ook wensen we jullie van harte Gods zegen toe in de opvoeding.
Juf Van Beusekom en haar man zien uit naar de komst van hun eerste kindje. Als alles goed is
dient rond half februari de nieuwe wereldburger zich aan. We wensen de juf en haar man een
hele goede en gezegende voorbereidingstijd toe.
Jubileum juf Vergunst
Juf (Elly) Vergunst mag herdenken 40 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn. En al die 40 jaar op
dezelfde school in Randwijk. Ook bijna al die jaren als kleuterjuf. Juf, naast het diepe respect voor
uw trouwe dienst, mogen we samen dankbaar zijn:

Het is Isrels God, die krachten geeft, van Wien het volk zijn sterkte heeft. Looft God; elk
moet Hem vrezen. (Ps. 68 vers 17)
De toekomst is ons niet bekend, maar we
hopen dat we nog enige jaren van uw inzet
mogen genieten.
Bij dit jubileum hoort uiteraard ook een
feestelijk moment. D.V. 15 september hopen
we met de school dit jubileum te vieren.
Wellicht wilt u de volgende advertentie via
uw digitale kanalen helpen verspreiden?

Zwangerschapsverlof
Juf Sok hoopt na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof te gaan. We hebben juf Van den
Brink bereid gevonden een deel van het verlof op te vangen. Zij komt via een vervangingspool bij
ons werken. Het is de bedoeling dat vanaf de herfstvakantie juf Van Rijswijk op maandag, dinsdag
en donderdag werkt. Op woensdag staat juf Van den Brink voor groep 7/8 en op vrijdag hoopt
ondergetekende groep 7/8 les te geven.
Juf Van Beusekom hoopt rond januari met verlof te gaan. Hier hebben we nog geen invulling voor.
Binnenkort zullen we een sollicitatieprocedure starten. Mocht u iemand weten die op zoek is naar
een nieuwe uitdaging of een LIO-stage en de identiteit van de school onderschrijft, dan houden
we ons van harte aanbevolen.
Schoolfruit/drinkbekers
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.
Verder willen we u erop attenderen om zoveel mogelijk het drinken in een beker mee te geven.
Zo dragen we bij aan het verminderen van de afvalberg.
Oproep gebedskring
Het gebed is een machtig en Bijbels instrument dat we als christen mogen gebruiken om God te
laten zien dat we Hem bij alles nodig hebben. Bidden gaat altijd gepaard met het geloof dat God
ons hoort en ook genegen is om ons te verhoren. God is veel meer genegen om ons te helpen dan
dat wij genegen zijn om ons te laten helpen! We weten dat er biddende ouders zijn. Er is ook een
gebedskring. Iedere eerste dinsdag van de maand komt een groepje ouders samen om schoolse
zorgen of zegeningen in gebed te brengen en God te danken. Als school hebben we meermaals de
kracht daarvan ervaren! We roepen u op om zich bij deze gebedskring aan te sluiten. Wilt u
vrijblijvend een keer komen? Ook dan bent u van harte welkom. Opgeven kan via
elselinedejong@hotmail.com.
Psalmrooster en gymrooster 2022-2023
Eerder deze week heeft u het psalmrooster en het gymrooster al ontvangen. Het psalmrooster
zorgt ervoor dat u weet welke psalmen er geleerd worden. In deze eerste week wordt er nog
geen psalm overhoord. Het nieuwe gymrooster zorgt ervoor dat u weet wanneer uw kind(eren)
uit groep 3 t/m 8 hun gymspullen mee naar school moeten nemen. Voor de kinderen van groep 3
t/m 8 is gymkleding verplicht. Graag stevige en goed passende gymschoenen zonder zwarte
zolen, een shirt en een korte broek of een gympakje. Het is voor de kinderen en voor ons prettig
als m.n. de jongere kinderen op de gymdag makkelijke kleding dragen. Voor de kleuterleerkracht
is het heel prettig als de kleuters schoenen dragen die ze zelf aan- en uit kunnen doen. In het
rooster ziet u dat het voor de kleutergroep niet mogelijk is om voor elk dagdeel tijd te reserveren
in de gymzaal voor bewegingsonderwijs. Bewegingsonderwijs staat echter wel elk dagdeel op het
activiteitenplan van de kleuters. Bij goed weer spelen ze buiten en als ze bij regenweer niet in de
gymzaal kunnen, wordt er een spelles in het lokaal gegeven. De gymschoenen van de kleuters
blijven gewoon op school.
AVG / privacy voorkeuren
We verstrekken in het kader van de AVG geen adresgegevens van leerkrachten. Leerkrachten zijn
te bereiken op het algemeen telefoonnummer van de school of via hun schoolmail. Deze
gegevens kunt u vinden op onze website: www.randwijk-smdb.nl.
Met de komst van de AVG of bij de aanmelding van uw kind heeft u uw voorkeuren aangegeven,
bijvoorbeeld voor het wel of niet plaatsen van een foto van uw kind in de krant. Zolang u geen

wijzigingen doorgeeft blijft deze opgave van kracht. Wilt u iets wijzigen, dan kunt u dit doorgeven
via info@randwijksmdb.nl. Wij passen uw keuze dan aan. Ook in Parro kunt u zelf uw keuze
aangeven.
Opening schoolhek
We hebben inmiddels goede ervaringen opgedaan om de kinderen ‘s ochtends vanaf het plein
direct naar de klassen te laten gaan. Voor veel kinderen is dit een rustige start van de schooldag.
De kinderen zijn welkom vanaf 8.20 uur. Tot die tijd blijft het schoolhek dicht en is er geen
toezicht op het plein. We willen u vragen uw kind niet té vroeg naar school te sturen, zodat hij/zij
niet te lang bij het schoolhek hoeft te wachten.
Luizencontrole
Komende donderdag hopen we alle kinderen op school weer te laten controleren op hoofdluis.
Gelukkig staan er opnieuw vrijwillige ouders klaar om dit voor ons te doen. Wilt u er in de
haardracht van uw kind(eren) rekening mee houden?
Veilig naar school!
We vragen u, tijdens het brengen en halen van uw kind(eren), de Kerkstraat via de juiste richting
in te rijden. Zie afbeelding:

Wij vragen u ook om bij het parkeren van uw auto rekening te houden met het zebrapad. Parkeer
uw auto altijd minimaal 5 meter van het zebrapad vandaan. Ook als u alleen uw kind laat
uitstappen. Zo houden anderen goed zicht op overstekende kinderen op het zebrapad!
Voor alle data geldt Deo Volente:
1 september
6 en 8 september
15 september
20 september
22 september
26 september
5 oktober
14 oktober
18 oktober
24-28 oktober
Met vriendelijke groet,
H. Versluis

Hoofdluiscontrole
Startgesprekken groep 1-8
Jubileum juf Vergunst
Studiedag personeel. Leerlingen vrij!
Excursie kasteel Doorwerth (kleutergroepen)
Info-avond voor ouders groep 7 en 8
Dag van de leerkracht
Kinderboekenmorgen
Excursie muziekdag groep 7 en 8
Herfstvakantie

