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Algemeen 
De achterliggende periode hebben de kinderen het ritme van school 
weer gevonden. Om tot leren te komen is het belangrijk dat 
kinderen zich op hun gemak voelen. Daarom hebben we de eerste 
weken volop tijd genomen voor de groepsvorming. We verwachten 
dat dit zich komende periode gaat uitbetalen in de ontwikkeling van 
uw kind. 
Volgende week hebben we een weekje vakantie. We hopen dat u 
met uw kinderen even kunt genieten van de rust. Wellicht gaat u er 
even op uit. De bossen kleuren prachtig goud/bruin. Ieder seizoen 
laat de pracht van Gods schepping zien. Een fijne herfstvakantie 
gewenst!  

Lief en leed 
Bij familie Crum is op 5 september een dochter en zusje geboren. Ze 
noemen haar Evi. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie van 
harte Gods zegen toe in de opvoeding. 
Maaike van Oosten is korte tijd erg ziek geweest, waarbij ze moest 
worden behandeld in het Radboud UMC te Nijmegen. Gelukkig 
mocht ze snel weer opknappen en haar schoolwerk hervatten. De 
Heere zorgt! 
Juf A. Willemsen is nog steeds ziek en het herstel zal naar verwachting een aantal maanden nodig 
hebben. Wilt u aan haar denken in uw bidden en meeleven? Juf Van Leerdam hoopt ook na de 
herfstvakantie juf Willemsen te vervangen. 

Welkom 
We heten Noa Stevens hartelijk welkom. Zij is ingestroomd in groep 6. Noa, we hopen dat je snel 
je plekje hebt gevonden in de groep. 
Ook Johan van Oosten heten we alvast welkom. D.V. 31 oktober hoopt hij te starten in groep 1i. 
Hij is dan vier jaar. We wensen je een fijne en leerzame schoolperiode toe.  
 
Oproep luizenmoeders 
De donderdag na iedere schoolvakantie worden alle leerlingen van de school 
gecontroleerd op hoofdluis. Dit doen een vaste club ouders. Met ingang van volgend 
jaar stoppen een aantal ouders. Daarom een oproep om zich hiervoor op te geven. 
We starten direct om 8.30 uur en meestal is het karwei binnen een uur gefikst.  
Begint er al iets te kriebelen? Geef u dan op via info@randwijksmdb.nl.  

Dag van de leerkracht  
Op 5 oktober jongstleden was het ‘dag van de leerkracht’. Als team zijn we opnieuw door de OC 
in het zonnetje gezet. Ditmaal werden we verrast met een mooie bos kunstige bloemen, door 
onze eigen leerlingen gemaakt, begeleid met een mooi gedicht. Hartelijk dank daarvoor. We 
hopen ook na de vakantie weer klaar te staan voor uw kind(eren) en onze leerlingen! We doen 
het met liefde. 
 
Dankdag 
Op woensdag 2 november is de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. We beginnen die 
morgen gewoon om 8.30 uur op school. Van 11.00-12.15 uur zullen we met alle kinderen van de 
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school de kerkdienst bijwonen in de Hervormde kerk van Randwijk. De kinderen zitten bij de 
leerkrachten en de oppasmoeders voorin de kerk. U wordt hartelijk uitgenodigd deze dienst bij te 
wonen. Er is kinderoppas in de Voorhof. De kinderen eten en drinken in de pauze op school. 
Snoepen in de kerk is daarom niet nodig. Wilt u hier rekening mee houden? Als u aanwezig bent, 
kunt u na de dienst uw kind(eren) direct mee naar huis nemen. Bent u niet aanwezig, dan kunt u 
uw kind(eren) bij de kerk of bij school ophalen.  
We willen de kinderen van de kleutergroepen de gelegenheid geven bij de ouders te zitten in de 
kerk. Met de ouders van de kleutergroepen is hierover via de mail al contact geweest of zal 
hierover binnenkort contact volgen. Als u als ouder(s) niet in de kerk bent, zit uw kind dus 
gewoon bij de eigen leerkracht of een oppasmoeder. De kinderen van de kleutergroepen hoeven 
woensdag 6 november geen tasje met eten en drinken mee te nemen. Zij krijgen eten en drinken 
van school. 
Laten we vooraf aan de dankdag ook in de gezinnen bidden voor de dominee, voor aandacht en 
betrokkenheid van de kinderen, het personeel, de gemeenteleden en alle andere 
belangstellenden tijdens deze dienst met zoveel (jonge) kinderen. Alvast een gezegende dankdag 
gewenst! 
 
Nationaal Schoolontbijt  
Op dinsdag 8 november nemen we opnieuw deel aan het Nationaal  Schoolontbijt. Dan ontbijten 
kinderen, juffen en meester allemaal om 8.30 uur op school. Het is die morgen de bedoeling dat 
er thuis niet of een heel klein beetje wordt gegeten.  
Heeft uw kind een dieet? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de eigen juf. Dan kunnen we daar 
rekening mee houden. Meedoen met Het Nationaal Schoolontbijt is niet alleen gezellig, maar ook 
leerzaam. We bespreken met de kinderen waarom een goed ontbijt zo belangrijk is. Ook maken 
we de koppeling naar dankdag. 
 
Uitnodiging en organisatie kerstviering  
Ieder schooljaar houden we een viering in de kerk. Dit schooljaar is de kerstviering aan de beurt. 
De kerstviering staat gepland op D.V. donderdagavond 22 december. De kerstviering wordt 
gehouden in de Hervormde kerk van Randwijk en is van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur. Alle 
kinderen worden tussen 18.45 uur en 18.50 uur in de Voorhof (achter de kerk) verwacht. Iets 
voor 19.00 uur komen de kinderen in de kerk en nemen voorin plaats op de gereserveerde 
banken. U kunt zelf een plekje zoeken in de kerk. We verwachten alle kinderen en zien ook uit 
naar de komst van ouders en grootouders. Helaas is de kerk te klein om royaal belangstellenden 
uit te nodigen. Mocht (één van) u niet kunnen komen en toch graag de kerstviering meemaken, 
dan kunt u de viering beluisteren via internet (www. hervormde-gemeente-randwijk.nl). We 
vinden het fijn als kleine broertjes en/of zusjes meekomen, mits dit niet storend is voor de 
schoolkinderen en voor anderen die een bijdrage leveren aan deze avond. Mocht dit tijdens de 
viering wel het geval zijn, dan vragen wij u vriendelijk om naar de Voorhof te gaan. Uw (kleinere) 
kind kan daar vrij praten en lopen. We willen u vragen deze avond geen foto’s of video-opname 
te maken. Dit leidt anderen af. Na afloop krijgen de kinderen in de Voorhof een zakje met lekkers 
mee. Daarna kunnen de kinderen van groep 1 en 2 gehaald worden bij de uitgang aan de 
Dijkstraat (uit de kerk rechtsaf). Alle andere kinderen kunnen opgewacht worden bij de uitgang 
aan de Kerkstraat (uit de kerk linksaf). We hopen met elkaar op een gezegende paasviering. 
Hartelijk welkom! 
 
Zendingsgeld/ Lege flessenactie 
Naast het zendingsgeld worden er al geruime tijd lege flessen ingeleverd. Er wordt enthousiast 
met flessen gesleept. Deze manier van zendingsgeld inzamelen slaat dus goed aan. Heel hartelijk 
bedankt!  



Bij het inleveren komen we geregeld Duitse flessen tegen. Deze flessen worden in Nederlandse 
winkels niet geaccepteerd. We willen u vragen om deze flessen niet mee te geven.  
 
Kerstactie 
Het is een goede gewoonte om elk jaar rond november/december iets van het vele wat wij 
hebben, te delen met degene die het minder hebben. Dit jaar wordt de actie gecoördineerd door 
Sanne Nijkamp. Zij is oud-leerlinge van de school en hoopt dit schooljaar samen met een groep 
van 12 leeftijdsgenoten uit VWO 5 op expeditie naar Namibië te gaan. De expeditie wordt jaarlijks 
georganiseerd door het Ichthus College in Veenendaal. De expeditie is in samenwerking met 
Gereformeerde zendingsbond, die in Namibië ook verschillende projecten hebben opgezet. Denk 
aan een voedselproject, bijbelschool en traumaverwerking. Half november hoopt Sanne een 
presentatie te geven in de klassen. Daarna ontvangen de kinderen een bestelformulier voor 
banketstaven. Hier wordt u t.z.t. nog verder over geïnformeerd. 
 
Voor alle data geldt Deo Volente: 

24-28 oktober Herfstvakantie 

2 november Dankdag 

3 november  Hoofdluiscontrole 

8 november Schoolontbijt 

17 november  voorbereiding Sint en Piet 

18 november  Studiedag personeel;  leerlingen vrij! 

5 december  Sint en Piet  

6 december  Schoonmaakavond 

10 december  Verjaardag meester Versluis 

13 en 15 december Spreekmiddag/ avond 

22 december Kerstviering in de kerk (avond) 

26 december  Verjaardag juf van Leerdam  

26 december- 6 januari  Kerstvakantie  

 
Met vriendelijke groet,  
 
H. Versluis 

 

 

 


