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NIEUWSBRIEF
Alles geef ik U! – Dankdag 2018
‘Voorwaar, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist
geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van
haar gebrek, al wat zij had, daarin geworpen, haar ganse leeftocht.’
Markus 12 vers 43 en 44
Wat zou de vrouw in de tempel gedacht hebben toen ze haar twee muntjes in de schatkist liet
vallen? Dat geld had ze eigenlijk zelf zo hard nodig gehad… We kunnen er alleen maar naar raden.
Waarschijnlijk viel ze niet eens op tussen al die mensen rond de schatkisten in de voorhof van de
tempel. Toch wordt ze gezien. Door Jezus nog wel! Hij richt de aandacht van Zijn discipelen op
deze vrouw. En daarmee ook onze aandacht, juist op Dankdag.
En eigenlijk is dat best wel even schrikken. Want door te wijzen op wat deze vrouw doet – vrijwillig
alles wat ze heeft weggeven – laat Jezus haarscherp zien dat de grote giften van al die rijke
mensen eigenlijk niet zoveel betekenen. Zij kunnen het immers makkelijk missen! En waar is hun
hart als ze ondertussen de armen verwaarlozen…?
Op Dankdag (woensdag 7 november) mogen we verwonderd stilstaan bij alles wat we het
afgelopen seizoen ontvangen hebben van de Heere God. Eten, drinken, onderwijs, werk en nog
zoveel meer. Maar wat betekent het eigenlijk om echt dankbaar te zijn? Om te beseffen dat het
allemaal van God komt? Dan is niet het deel dat we kunnen missen voor Hem, maar dan is alles
voor Hem! Eerlijk is eerlijk, wij (westerse) mensen vinden dat vaak maar ingewikkeld. ‘Je bent rijk
als je veel hebt’ ademt onze cultuur. Egoïsme ligt dan zomaar op de loer. Dat is niet alleen zo in de
grotenmensenwereld. Ook kinderen zijn geneigd om zoveel mogelijk voor zichzelf te verzamelen.
Denk maar eens aan wat er gebeurt als er iets uitgedeeld wordt – dan staan we graag vooraan…
De Bijbel leert ons iets anders: je bent rijk als je geeft. Al heb je maar twee muntjes, weinig
speelgoed of niet zoveel eten. En het bijzondere is: wat in mensenogen niet veel lijkt toe te
voegen, wordt door Jezus op waarde geschat. Want Hij ziet het hart, het vertrouwen en de
dankbaarheid waarmee gegeven en gedeeld
wordt. Ook het kleine gebaar van liefde van een
kind. En dat is het nu juist: Hij wil ons hart en
onze liefde hebben. Daarom: alles geef ik U, ik
geef mijzelf! We hopen dat u, samen met de
kinderen, zult merken dat het geven van je hart
als ‘vanzelf’ blijdschap en dankbaarheid geeft.
Door met elkaar liederen van dank en aanbidding
te zingen en te oefenen in ‘geven’, mogen we
antwoord geven op Gods liefde voor ons. Want
laten we vooral niet vergeten dat Jezus Zelf deed
wat Hij verkondigde: Zichzelf volledig geven, aan
ons. Daarom kunnen we Dankdag houden!
Fianne de With (HGJB)

Woensdag 7 november is de school dicht
in verband met Dankdag

Welkom
We heten de volgende kinderen van harte welkom op school: in groep 1a/2a Fenne
Halma en in groep 1b/2b Levi Slingerland. We wensen jullie een heel fijne tijd op school
toe!
Geboorte
Op zondag 14 oktober is Huib Klerks geboren. Huib is het broertje van Fabiënne (groep
4) en Damian (groep 1b/2b). We feliciteren de familie Klerks van harte met de geboorte
van hun zoon en broertje!
Zendingsgeld
In de maand oktober is er € 148,27 aan zendingsgeld meegebracht. Hartelijk bedankt.
Belangrijke data november en december
November
woensdag
07
DANKDAG (school dicht)
maandag
12
Open Week
woensdag
14
gebedsuur
donderdag
22
LESLUWE DAG (kinderen zijn deze dag vrij)
vrijdag
23
workshopmiddag groep 5 t/m 8
woensdag
28
vergadering Medezeggenschapsraad
vergadering Schooladviesraad
December
woensdag
05
sintfeest
woensdag
19
gebedsuur (8.30 uur)
Kerstfeestvieringen (’s avonds)
donderdag
20
juf Elisa jarig (groep 4)
maandag
24
Kerstvakantie (t/m vrijdag 4 januari)
dinsdag
25
Eerste Kerstdag
woensdag
26
Tweede Kerstdag
maandag
31
Oudejaarsdag
Januari
dinsdag
01
Nieuwjaarsdag
Open Week – maandag 12 november t/m vrijdag 16 november
In deze week zetten we de deuren van de lokalen voor u open en kunt u een stukje van
de dag met ons meemaken. De leerkrachten geven hieronder
aan wanneer er een stoel voor u klaarstaat. Voor de
kleutergroepen doen we het dit jaar anders: u dient vooraf in te
tekenen voor het moment waarop u wilt komen kijken. Op deze
manier proberen we de groepjes ouders die komen kijken zo
evenredig mogelijk te verdelen over de kijkmomenten. De
leerkrachten van de groepen 1/2 zullen een lijst klaar hebben
liggen, waarop u uw naam bij één van de kijkmomenten kunt
schrijven. Wij vragen u vriendelijk om op het hieronder
aangegeven aanvangstijdstip aanwezig te zijn, zodat we de lessen op tijd kunnen
beginnen en onnodige storingen worden voorkomen. Het is niet mogelijk om kleine
kinderen (< 4 jaar) mee de klas in te nemen!
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1a/2a
1b/2b
3
4
5a
5b/6b
6a
7
8

maandag 12
13.15 – 13.45
13.15 – 13.45

dinsdag 13
13.15 – 13.45
13.15 – 13.45
9.00 – 9.45

woensdag 14

8.45 – 9.30

10.30 – 11.30

9.00 – 9.45
9.15 – 10.00

10.30 – 11.15
10.45 – 11.30
9.00 – 9.45
9.15 – 10.00

donderdag 15
13.15 – 13.45
13.15 – 13.45
10.30 – 11.15
9.00 – 9.45
10.30 – 11.15
9.00 – 9.45
13.15 – 14.00
9.00 -9.45

vrijdag 16
8.30 – 9.15

Kruidnotenactie ZOA
Dit jaar doen wij als school mee aan de kruidnotenactie van de ZOA (Hulp Zuid-Oost Azië
– www.zoa.nl). Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen weten voor wie zij
kruidnoten gaan verkopen, heeft meneer van Walsum de kinderen van groep 3 tot en
met 8 een gastles gegeven. ZOA vangt vluchtelingen op in de regio en biedt hulp. We
hebben gehoord over kinderen die zijn gevlucht, wat ze hebben moeten achterlaten en
welke hulp ze nodig hebben. De kinderen van groep 3 tot en met 8 hebben van hun
leerkracht het bestelformulier gekregen.
Tot 9 november hebben de kinderen de tijd om aan bekenden te vragen of zij kruidnoten
willen kopen. Met de opbrengst van deze actie kan ZOA weer vluchtelingen helpen. We
hopen natuurlijk op een goede verkoop!

Ouderbijdrage 2018-2019
In de maand november willen we de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar innen. U
ontvangt hiervoor in de week van 5 november per post een factuur. We vragen u
vriendelijk om deze zo spoedig mogelijk te betalen. Het geld besteden we aan zaken die
niet door het rijk vergoed worden, zoals bijvoorbeeld: excursies, Koningsspelen,
leesboeken voor in de klassen en de schoolbieb, en bijzondere schoolactiviteiten.
Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u op pagina 36 van onze Schoolgids.
Terugblik Koffie-uurtje ‘Het belang van (voor)lezen’
In de maand oktober hebben we aandacht besteed aan de kinderboekenmaand. Zo kwam
schrijfster Willemijn de Weerd voor een workshop verhalen schrijven en gaf zij een
voorstelling. Ook was er een voorlees high tea en werden er voorleeskampioenschappen
gehouden. Maar ook was er veel tijd om gewoon lekker zelf te lezen!
Dinsdag 9 oktober is Gerda Blok van de Bibliotheek Krimpenerwaard geweest om met de
aanwezige ouders na te denken over lezen en voorlezen. Waarbij nadrukkelijk ook de
voorbeeldrol die we als ouders hebben naar voren kwam! Pakt u zelf (nog) wel eens een
boek? Stimuleert u uw kind om te lezen? Leest u ook voor? Geeft u uw kind de
mogelijkheid om een boek te lenen? Bijvoorbeeld via onze schoolbibliotheek of bij de
plaatselijke bibliotheek?
Wilt u eens wat meer weten over christelijke kinderboekenschrijvers of uitgevers, dan
kunt een kijkje nemen op de website www.christelijkekinderboeken.nl.
Enquête
De stichting BLICK op Onderwijs (Stichting voor Openbaar Onderwijs in Capelle aan den
IJssel en Krimpen aan den IJssel) heeft ouders in Ouderkerk aan den IJssel en omgeving
een brief gestuurd met het verzoek om mee te werken aan een onderzoek.
Als school – en ook als PCPO Krimpenerwaard – zijn we niet op de hoogte gebracht van
deze actie. Wij ondersteunen deze actie niet en raden u af om aan deze enquête deel te
nemen. Het is voor ons niet duidelijk hoe deze stichting aan uw adresgegevens is
gekomen.

Kerstfeestvieringen 2018
Hoewel het nog even duurt, informeren wij u toch alvast over de vieringen.
Op woensdagavond 19 december zullen de Kerstfeestvieringen zijn. De kinderen vieren
het feest in hun eigen groep (eventueel samen met een andere groep). Bij de viering van
de groepen 1/2 mag ieder kind ook twee volwassenen meenemen, bij voorkeur vader en
moeder. Mocht een kind niet beide ouders mee kunnen nemen naar een viering, dan mag
het een andere volwassene meenemen. Meer informatie over onder andere de tijden van
de vieringen volgt later.
Vanuit de Gemeente Krimpenerwaard
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Om kinderen in de Krimpenerwaard mee te laten doen aan sport of cultuur kan een gezin
met een kind tussen de 4 en 18 jaar oud jaarlijks een bijdrage aanvragen. De bijdrage
kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld zwem-, turn-, muziek-, dans-, teken- en
schilderlessen en voetbaltrainingen, maar ook voor de benodigde spullen zoals
sportkleding, muziekinstrumenten of andere attributen. Het aanvragen van een bijdrage
gaat via een tussenpersoon van het jeugdfonds.
Meer informatie staat op www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl.
Verkeersveiligheid rondom scholen
Door de gemeente Krimpenerwaard zijn we benaderd om mee te werken aan een
onderzoek naar de verkeersveiligheid rondom scholen. We hebben aangeven hiertoe
bereid te zijn. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:
1. Een schouw van de verkeerssituatie rondom de school
Deze schouw zal plaatsvinden in de week van 19 november. Medewerkers van de
gemeente Krimpenerwaard zullen op enkele momenten bij het aan- en uitgaan
van de school aanwezig zijn. Zij zullen ook foto’s maken. We benoemen dit, zodat
u weet waartoe de foto’s gemaakt worden.
2. Een interview met de school
Bij dit interview zal ook Sandra Henning (de verkeersleerkracht van School op
Seef) aanschuiven. Zij heeft vorig schooljaar tijdens een Koffie-uurtje met ouders
belangrijke knelpunten geïnventariseerd.
3. Een korte online enquête onder ouders
Met het invullen van deze enquête kunt u aangeven hoe u tegen de
verkeersveiligheid rondom de school aankijkt. Meer informatie met betrekking tot
deze enquête volgt later.
Het rapport met de onderzoeksresultaten zal naar verwachting in het eerste kwartaal van
2019 gepubliceerd worden. Hierin zullen eventuele aanbevelingen gegeven worden om
de verkeersveiligheid – sámen met de gemeente – te verbeteren.

Even voorstellen…
Hallo allemaal, mijn naam is Annelie de Jong en ik zit
momenteel in Pabo 3. Dit jaar hoop ik stage te lopen in
groep 5. Ik kom uit een gezin met 2 lieve zussen en ik
woon in Krimpen aan den IJssel. Mijn hobby’s zijn tekenen
en lezen. Daarnaast vind ik het leuk om te turnen en om
te wandelen.
Van jongs af aan vind ik het al leuk om met kinderen te
werken, vandaar dat ik voor de Pabo heb gekozen. Ik heb
veel zin in de stages en wie weet kom ik u/jou nog wel
eens tegen.

