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NIEUWSBRIEF
Door dik en dun
‘Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied.’
Johannes 15 vers 14
De maand oktober staat onder meer in het teken van de christelijke kinderboekenmaand. Met dit
jaar als thema ‘door dik en dun’. Een thema dat gaat over vriendschap.
In de Bijbel lezen we ook over de vriendschap. Bijvoorbeeld die tussen David en Jonathan. Best
een heel lastige vriendschap, want de vader van Jonathan, koning Saul, haatte David… Stel het u
eens voor als ouders… Maar de vriendschap van David en Jonathan zat heel diep, want zelfs de eer
(het koningschap) stond op het spel. Maar wat er ook gebeurde, ze bleven elkaar trouw. Wat een
relatie!
Goede vrienden hebben veel (alles?) voor elkaar over. Soms worden grote afstanden overbrugd om
elkaar te ontmoeten.
God is een heilige God. In het paradijs is er door de zonde afstand gekomen tussen God en de
mens. Maar in Jezus is God heel dichtbij gekomen en zijn grenzen doorbroken. God heeft de
afstand overbrugd tussen hemel en aarde, ja dieper nog: tussen Hem en de mens. De heilige God
kwam naar de mensen toe… God werd mens! Daardoor is een relatie met Hem mogelijk.
In de tijd dat Jezus op aarde was, ging Hij vertrouwelijk om met mensen en had Hij ook vrienden.
Hij bracht tijd met ze door, sprak me ze en deelde zelfs ‘geheimen’. Wat is het fijn als je goede
vrienden hebt, bij wie je je hart kunt luchten. Zo’n goede Vriend wil Jezus ook voor ons zijn. Hij
nodigt ons uit om bij Hem te komen: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal
u rust geven’ (Mattheüs 11 vers 28). Hij wil een relatie met ons!
Jezus had alles (zelfs Zijn eigen leven) over voor ons! Door te sterven aan het kruis, is de weg
naar de Vader weer open. Voor wie in Hem gelooft, is voor eeuwig de relatie tussen God en de
mens weer hersteld en is er zicht op een eeuwige toekomst. Als Hij alles voor ons over had, zullen
we dan niet – met alles wat in ons vermogen is – Hem dienen en trouw blijven?
Wouter van Toor

Christelijke kinderboekenmaand 2018
U bent middels een aparte informatiebrief geïnformeerd over de activiteiten rondom de
kinderboekenmaand.
Welkom
We heten Nicole Hanneman van harte welkom groep 4! Nicole is begin september
verhuisd naar Ouderkerk. We hopen dat je een heel fijne schooltijd zult hebben en je snel
thuis voelt!
Zendingsgeld
In de maand september is er € 194,26 aan zendingsgeld meegebracht. Met het geld
steunen we onze sponsorkinderen Ermen, Maria en Cherifatou.

Huwelijk juf Alice
Juf Alice hoopt op vrijdag 12 oktober te gaan trouwen met
‘haar’ Eric! Naast het klussen in het huis zijn ze volop bezig met
de laatste voorbereidingen voor deze dag. De kinderen van
groep 5b/6b zullen samen met juf Eveliene ’s middags naar het
gemeentehuis gaan. De ouders van groep 5b/6b zijn hierover
apart geïnformeerd.
Gods zegen over hun huwelijk willen ze vragen in een dienst in
de Grote Kerk van Stolwijk (Achter de Kerk 3). Deze dienst
begint om 18.30 uur. We wensen de juf en haar toekomstige
man een heel mooie dag toe!
Koffie-uurtje
Op dinsdag 9 oktober is er weer een Koffie-uurtje! Deze valt in de periode dat we als
school werken rondom de Christelijke Kinderboekenmaand en het onderwerp van het
Koffie-uurtje sluit daar mooi bij aan! Gerda Blok van de Bibliotheek Krimpenerwaard
hoopt dan te komen. Zij vertelt u graag

lezen

over het belang van (voor)
en
hoe u als ouder het lezen ook thuis kunt
stimuleren. U bent van harte uitgenodigd.
Het koffie-uurtje is direct bij het aangaan
van de school, dus om 8.30 uur. De koffie
en thee zullen klaarstaan.
Kinderadviesraad 2018-2019
De kinderen van de Kinderadviesraad (KAR) stellen zich aan u voor!
‘Hallo, mijn naam is Niek Halma en ik zit in groep 5a. Ik zit in de KAR, omdat ik het leuk
vind.’
‘Ik ben Jasmijn Vermeulen en ik zit in groep 5a. Ik vind het leuk om in de KAR te zitten,
omdat ik het leuk vind om dingen te bedenken.’
‘Hallo, wij zijn Josien Verduijn en Daan Vonk Noordegraaf. We zitten in groep 5b/6b.
Josien is 9 jaar oud en Daan 8 jaar oud. Daan wilde in de KAR, omdat hij goede ideeën
heeft. Josien wilde in de KAR, omdat zij veel fantasie heeft en het leuk vindt om de
school nog beter te maken! Wij vinden het belangrijk dat iedereen erbij hoort. Elke
maand hebben we KAR!’
‘Ik ben Indy. Ik zit in groep 6a en ik ben best enthousiast over dat ik in de KAR zit. Ik
wilde de school graag helpen verbeteren. Maar ik vind het al een leuke school, hoor!’
‘Hoi, ik ben Niels Holdermans en zit in groep 6a. Ik ben nu nog negen jaar en ik heb de
volgende hobby’s: rennen, sporten, lego bouwen, boomklimmen en naar scouting gaan.’
‘Hallo ik heet Nathan Albers. Ik ben bijna 11 jaar oud. Ik zat vorig jaar al bij de KAR.
Vorig jaar zijn er veel dingen besproken. Wij hopen dat het dit jaar ook gebeurt.’
‘Ik ben Elianne van Tilburg. Ik zit in groep 7. Ik ben door de klas in de KAR gekomen
omdat ik goede ideeën heb, en omdat ik goed kan praten.’
‘Hoi, ik ben Tom Spek en zit in groep 8. Ik vind het leuk om in de KAR te zitten, omdat ik
de school wil helpen’
‘Hallo, ik ben Mathilde Hoogendijk en zit in groep 8. Ik ben dit jaar nieuw in de KAR en
hoop samen met Tom en de klas veel nieuwe ideeën te bedenken.’

Hoofdluis
Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat
op veel scholen voorkomt. Effectieve
bestrijding is alleen mogelijk wanneer het
verschijnsel gezamenlijk wordt aangepakt.
Zowel de ouders als de school hebben een
verantwoordelijkheid in de bestrijding van
hoofdluizen. Zo is er op school een groep
ouders die alle kinderen regelmatig
controleren op hoofdluis. Voor alle kinderen
is er de zogenaamde luizencape: een cape waar ze hun jas en tas onder kunnen hangen.
Wij vertrouwen erop dat u thuis ook met enige regelmaat uw kind controleert op
hoofdluis en u dit niet alleen aan de school overlaat.
Mocht u twijfelen of u kind eventueel hoofdluis heeft, dan kunt u contact opnemen met
mevrouw Connie Slingerland (connie_slingerland@hotmail.com), zij coördineert de
hoofdluiscontrole.
Begin van dit jaar hebben een aantal moeders de ‘training voor hoofdluisouders’ gevolgd.
Het is bewezen dat de beste behandeling nog steeds het dagelijks kammen is.
Geadviseerd wordt om gedurende 14 dagen dagelijks het hoofd goed (pluk voor pluk) te
kammen. Eventueel kan een luis dodend middel gebruikt worden maar dat alleen werkt
niet voldoende. Neten (eitjes) komen na 9-10 dagen uit. De neten worden gevoed door
de hoofdhuid. Door het kammen haalt u de neten van de hoofdhuid af en voorkomt u dus
dat ze uit kunnen komen. Let ook op dat als uw kind luis heeft, u dan ook de andere
gezinsleden controleert en ook meeneemt met kammen.
We kunnen altijd nog extra helpende handen gebruiken bij de controles. U kunt zich
aanmelden bij de schooldirecteur of bij mevrouw Slingerland.
Wilt u meer informatie over hoofdluis? Klik op de volgende link:
https://www.ggdhm.nl/component/edocman/luis-in-je-haar-kammen-maar/download
Andere schooltijden
We constateren, dat om ons heen scholen de keuze maken om over te gaan naar
bijvoorbeeld een continurooster. Binnen de MR en het team hebben de we laatste twee
jaar regelmatig gesprekken gevoerd over het onderwerp ‘andere schooltijden’. Door dit
te bespreken binnen de MR en het team, kunnen we vanuit en met alle betrokkenen naar
het onderwerp kijken. Zowel de MR als het team vinden het belangrijk om een
weloverwogen keuze te maken. Vooralsnog niet overgaan naar een ander
schooltijdenmodel is wat ons betreft ook een keuze. We hebben ons goed laten
informeren door een extern adviesbureau en daarnaast hebben we dus ook intern
hierover het gesprek gevoerd. Hoewel we bepaalde voordelen van andere schooltijden
zeker onderkennen, zien we vooralsnog meer voordelen aan het huidige
schooltijdenmodel. Zowel voor de kinderen, de ouders als de leerkrachten.
Volgend schooljaar (in het najaar van 2019) zal er weer een tevredenheidsonderzoek
worden afgenomen op de PCPO-scholen. We gaan na of het mogelijk is om bij dit
onderzoek een vraag toe te voegen die peilt waar u staat als het gaat om ‘andere
schooltijden’. Mocht u met betrekking tot dit onderwerp nog vragen hebben, spreekt u
dan gerust één van de MR-ouders of –leerkrachten aan. U vindt hun namen in de
Schoolgids 2018-2019.
Even voorstellen… juf Janneke
‘Mijn naam is Janneke van Vianen. Sommige herkennen mij misschien als de moeder van
Hannah, Bart en Liselot.
Binnenkort start ik in de kleuterklassen als onderwijsassistent en daar heb ik veel zin in!
Eerder heb ik ruim 9 jaar als onderwijsassistent in het speciaal onderwijs gewerkt.
Het lijkt me een uitdaging om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van deze jonge,
spontane kinderen.
Naast moeder en juf zijn, kan ik ook erg genieten van bakken in de zoete keuken, in de
tuin werken en helpen op scouting.’

Even voorstellen… juf Lydia
‘Mijn naam is Lydia van Toor en sinds begin dit schooljaar werk ik als Remedial Teacher
op de Koningin Wilhelminaschool. Op dinsdag en vrijdagmorgen begeleid ik een aantal
kinderen uit groep 3 tot en met groep 8, met specifieke hulpvragen. Op bepaalde
momenten haal ik hen uit de klas om één op één (of soms in een klein groepje) met hen
extra te oefenen. In mijn werkzaamheden val ik onder de verantwoording van juf Ria en
juf Joanne. In achterliggende jaren heb ik ruim 10 jaar fulltime als leerkracht en RT’r op
een school in Veenendaal gewerkt. Daarna heb ik - naast het moeder zijn in ons gezin ingevallen op scholen in de regio. Na de geboorte van onze jongste twee, heb ik vijf jaar
geen functie buitenshuis vervuld. Sinds vorig schooljaar ben ik weer actief in het
onderwijs.
Mijn achternaam komt u mogelijk bekend voor. Dat zou kunnen: ik ben de vrouw van
meester Wouter. Samen hebben we vijf kinderen, die inmiddels allemaal op de
basisschool zitten. Vervelen doe ik me nooit! Ik heb veel hobby’s, waar ik naast gezin en
werk niet zoveel tijd aan kan geven. Maar als het even kan ga ik elke dag een stuk
wandelen om te ontspannen en te genieten van Gods mooie schepping. De eerste weken
heb ik met veel plezier met de kinderen op school gewerkt en dit hoop ik ook de rest van
het schooljaar te mogen doen.’
Belangrijke data oktober en november
Oktober
maandag
01
deze week 1e lessenserie School Op Seef (verkeer)
maandag
08
start christelijke kinderboekenmaand
Kinderadviesraad
dinsdag
09
juf Ariëtte jarig (groep 7)
Koffie-uurtje ‘het belang van (voor)lezen’
vrijdag
12
trouwdag juf Alice (groep 5b/6b)
woensdag
17
gebedsuur
vrijdag
19
spelletjesmiddag bovenbouw
maandag
22
HERFSTVAKANTIE (t/m vrijdag 26 oktober)
maandag
29
luiscontrole
November
donderdag
woensdag
maandag
woensdag
donderdag
vrijdag
woensdag

01
07
12
14
22
23
28

meester Wouter jarig (directie)
DANKDAG (school dicht)
Open Week
gebedsuur
LESLUWE DAG (kinderen zijn deze dag vrij)
workshopmiddag groep 5 t/m 8
vergadering Medezeggenschapsraad
vergadering Schooladviesraad

