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NIEUWSBRIEF
Geboortebericht
‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder;
en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;’
Jesaja 9 vers 5
Verderop in deze nieuwsbrief leest u dat er afgelopen
maand in drie gezinnen een kindje is geboren. Een
vreugdevolle gebeurtenis, waar vaak lang naar uit wordt
gekeken. In de tijd van de verwachting moet van alles
worden voorbereid. Eén van de belangrijkste dingen is het
bedenken van een naam. Zullen we ons kind vernoemen,
kiezen we zomaar een mooie naam, of hechten we waarde
aan de betekenis? Is het geslacht tegenwoordig veelal
bekend, de naam blijft in de meeste gevallen nog geheim.
Van één Kind stond de naam al eeuwen van tevoren vast.
Al voordat de (aardse) ouders van dit Kind in verwachting
waren, is er (met eerbied gesproken) al een
geboortekaartje verstuurd. Heel de wereld mocht al weten
hoe dit Kind zou gaan heten. Dit Kind heeft niet één
naam, maar meerdere… In bovenstaande tekst kunt u ze
lezen. Namen met een betekenis. Namen die vertellen wie
en wat dit Kind zal zijn: Wonderlijk, Raad, Sterke God,
Vader der eeuwigheid, Vredevorst… En zoals in een
eerdere berichtgeving al stond (Jes. 7:14) Immanuël – God met ons! Is dit geen Kind om naar uit
te kijken!! Dit mogen we de komende periode weer in het bijzonder gaan doen. We mogen in de
komende adventsperiode en met Kerst weer zingend uitzien naar dit Kind met deze bijzondere
namen. Zijn roepnaam? Jezus! Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Matth. 1:21).
Hoe wonderlijk mooi is de eeuwige Naam! We wensen u een goede adventsperiode toe en
gezegende Kerstdagen!
Wouter van Toor

Kerstfeest met de kinderen
Het Kerstfeest met de kinderen zal worden gevierd op woensdagavond 20 december. Het
eerste deel van de avond zullen de kinderen het Kersfeest met hun eigen leerkracht(en)
en klasgenoten in de klas vieren.
De kinderen worden om 18.20 uur op school verwacht, zodat de vieringen om 18.30 uur
kunnen beginnen. De Kerstvieringen in school zullen zonder ouders zijn. De ouders van
de kleuters zullen later in het jaar worden uitgenodigd om het Paasfeest mee te vieren.
Samen zingen op het plein
Aansluitend aan de vieringen in de klassen willen we met alle kinderen even na 19.15 uur
naar buiten gaan en daar met elkaar op het schoolplein een aantal kerstliederen zingen.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te komen zingen en te luisteren! Neemt u gerust
familie, buren, vrienden en andere belangstellende mee! Na afloop van het samen
zingen, is er gelegenheid om met elkaar nog wat te drinken en na te praten.
Voor dit Samen-zingen-op-het-plein ontvangt u nog een aparte uitnodiging.
Mocht het deze dag/avond geen goed weer zijn, dan gaat het buitengedeelte niet door.
Dit wordt uiterlijk woensdagochtend de 20e rond 12.00 uur besloten, zodat de kinderen
dit thuis kunnen meedelen. Uiteraard zullen we u dan ook middels de mail informeren.
Welkom
We heten de volgende kinderen van harte welkom bij ons op school: in groep 1a/2a
Laurens de Haaij en Selina de Rek, en in groep 1b/2b Saar Speksnijder. Fijn dat jullie er
zijn en we wensen jullie een heel fijne schooltijd toe!

Geboorte
Net na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief kwam het bericht
dat er bij de familie Ye een zoontje en broertje was geboren: Chen
Han! Hij is het broertje van Jaden uit groep 6 en Xixi uit groep 5a.
De Nederlandse naam van Chen Han is Simon. We feliciteren de
familie Ye van harte met deze gezinsuitbreiding!
Op 12 november werd Sjoerd Kuiper geboren. Sjoerd is het
broertje van Louise uit groep 1a/2a. We feliciteren het gezin van
harte met hun zoontje en broertje!
En ook blauwe slingers bij de familie Brak! Op donderdag 23
november werd Jesse geboren. Jesse is het broertje van Mareno uit
groep 5a. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Jesse!
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Sintfeest
LESLUWE DAG (kinderen zijn deze dag vrij)
Gebedsuur
Kerstfeestvieringen
(aansluitend samen zingen op het plein)
Spelletjesmiddag groep 5 t/m 8
KERSTVAKANTIE (t/m zondag 7 januari)
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdag
Weer naar school
Luiscontrole
Gebedsuur
Juf Netta jarig (groep 1a/2a)
Juf Eveliene jarig (groep 5)
Sintfeest
Dinsdag 5 december vieren we met de kinderen het
Sintfeest. Wij verwachten van de ouders dat zij hun
kind(eren) deze dag niet geschminkt of verkleed naar
school laten komen. We willen er met elkaar in de groepen
een gezellig moment van maken: er zullen diverse leuke
activiteiten in de klas zijn, en de kinderen van de
bovenbouw verrassen elkaar met surprises en gedichten.

Zendingsgeld
In de maand november is er €209,32 aan zendingsgeld opgehaald.
Tot nu toe is dit schooljaar €633,15 opgehaald voor onze drie sponsorkinderen: Ermen
(groepen 1/2), Maria (groepen 3 en 4), Cherifatou (groepen 5 t/m 8).
Juf Nelleke
Sinds enkele jaren hebben juf Nelleke en haar man Paul het verlangen om
hulp te gaan bieden aan mensen in afgelegen gebieden en zo de liefde van
Jezus door te geven. Zij zullen in de toekomst uitgezonden gaan worden
via de organisatie MAF (Mission Aviation Fellowship). Binnenkort ontvangt
u van hen (en hun thuisfrontcommissie) een nieuwsbrief waarin u meer
kunt lezen over het werk van de MAF, het verlangen van de juf en haar
man en het werk van de thuisfrontcommissie. Zoals het er nu voorstaat,
betekent dit, dat de juf ons na het schooljaar 2018-2019 zal gaan
verlaten.

Even voorstellen…
Na de kerstvakantie start de instroomgroep voor de allerjongste kinderen. Deze groep zal
leskrijgen van juf Jannie van der Graaf. Een nieuwe juf die tot en met de zomervakantie
in ons midden zal zijn. We zijn blij dat juf Jannie de komende periode ons team komt
versterken en we wensen haar een heel fijne tijd toe. Hieronder stelt zij zichzelf kort aan
u voor.
Leuk dat ik me aan u/jou voor mag stellen. Ik ben – samen met twee
broers en twee zussen – opgegroeid op een boerderij in Stolwijk. In deze
plaats woon ik nog steeds, maar dan in de bebouwde kom. Sinds ik mijn
pabo-diploma heb behaald (in 2001), heb ik op verschillende scholen
gewerkt (met name) in de kleuterbouw. Ik vind het belangrijk dat kinderen
zich veilig voelen in de klas en plezier beleven in hun schoolgang. Naast
het leerproces hoop ik daar in de instroomgroep dan ook aandacht aan te
geven. Naast mijn werk ben ik momenteel mentor bij de catechese, vertel
ik Bijbelverhalen bij de Gemiva-bewoners, type ik liturgieën uit en kalligrafeer ik de
belijdenisplaten. In mijn vrije tijd ben ik verder graag bezig met o.a. lezen, fietsen,
bakken, puzzelen of handwerken. Na de Kerstvakantie hoop ik iedereen die aan de school
verbonden is te leren kennen. D.V. tot gauw!
Hartelijke groet van juf Jannie van der Graaf
Kinderadviesraad
In de nieuwsbrief van november hebben enkele van de kinderen die dit schooljaar in de
Kinderadviesraad zitten, zich voorgesteld. In deze nieuwsbrief stellen de laatste kinderen
zich aan u voor. In de volgende nieuwsbrief vertellen we u meer over de onderwerpen
waar we met elkaar over nadenken!
Uit groep 5a:
Hallo, ik ben Mirthe Vonk-Noordegraaf en ik vind het leuk om in de KAR te zitten. Je
mag dan meedenken over de school!
Hallo, ik ben Lucas Slingerland en ik vind het leuk om in de KAR te zitten, omdat je
dan mag meedenken over bijvoorbeeld de schoolreis.
Uit groep 8
Hoi, hoi, ik ben Anouk van den Heuvel. Ik ben 12 jaar oud en ik zit in groep 8. In mijn
vrije tijd vind ik het leuk om te gaan turnen of met vriendinnen te spelen. Ik zit in de
Kinderadviesraad, omdat ik het leuk en belangrijk vind dat kinderen ook beslissingen
mogen nemen over de school.
Hallo, ik ben Anna Hoogwerf. Mijn hobby’s zijn schaatsen, paardrijden en pianospelen.
Ik zit in de KAR en vind het heel leuk, omdat je mee mag beslissen over dingen.
Namens de directeur-bestuurder
Oproep vervangingswerkzaamheden
Beste ouder(s), verzorger(s),
Het zal u niet ontgaan dat het primair onderwijs kampt met een toenemend tekort aan
werknemers. U hoort daarover regelmatig via de media, u merkt het soms ook op onze
eigen school. De PCPO Krimpenerwaard, waar onze school onderdeel van is, voert vrijwel
permanent een actief beleid van werving en selectie voor nieuwe medewerkers en
invalkrachten. Samen met enkele besturen in de regio is een invalpool gevormd.
Hierbinnen zijn ca. 70 medewerkers actief. Toch voorkomt dit niet dat we regelmatig
geen beroep kunnen doen op deze pool omdat iedereen is ingezet. Om die reden doen
wij nu een beroep op u. Bent of was u zelf actief in het onderwijs, kent u mensen in uw
omgeving, hebt u andere creatieve suggesties en ideeën: laat het ons weten. Wij staan
open voor diverse mogelijkheden. Wilt u solliciteren naar de invalpool? Wij ontvangen uw
brief heel graag. Bent u beschikbaar voor een enkele invalbeurt (in geval van nood)?
Loop eens bij ons binnen. Liever alleen actief op de eigen school van uw kind? Laat het
ons weten. Bekenden in uw omgeving? Moedig hen aan. Al uit het arbeidsproces maar
nog bereid om te helpen? Wij spreken u graag. Kortom: wij zien de reacties met
belangstelling tegemoet.

Overblijven – voor wie?
De overblijf op onze school is goed georganiseerd en wordt
zorgvuldig gecoördineerd. Over het algemeen verloopt de
overblijf goed en is er een gezellige sfeer. Stiekem denken
we wel eens: is het niet té gezellig? Het aantal kinderen dat
overblijft neemt namelijk toe en daarmee worden de
groepen steeds groter. We hebben echter het idee dat er
kinderen overblijven die in de buurt van school wonen,
waarvan één van beide ouders gewoon thuis is. In een
dergelijke situatie is het eigenlijk niet de bedoeling dat kinderen overblijven. Overblijven
is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen die zo ver van school wonen, dat heen en
weer naar huis gaan geen optie is. In de tweede plaats is overblijven voor die kinderen
die tussen de middag niet thuis kunnen eten, omdat er niemand thuis is vanwege werk of
zorg. Daarbij gaan we ervan uit dat er geen andere familieleden of vrienden in de buurt
van school wonen waar het kind tussen de middag kan eten. Wilt u – indien iets van wat
hierboven beschreven staat op u van toepassing is – eens willen nagaan of uw kind al
dan niet voor overblijven in aanmerking komt.
Medicijnverstrekking op school
Het gebeurt soms dat leerkrachten te maken hebben met een situatie
waarin kinderen klagen over pijn die meestal met eenvoudige
middelen te verhelpen zijn, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn
als gevolg van een insectenbeet. Het eventueel verstrekken van
paracetamol vindt slechts plaats na (telefonisch) overleg met de
ouders.
Het komt ook steeds vaker voor dat leerkrachten het verzoek van
ouders krijgen om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijn
toe te dienen.
Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang, dat
personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste
bekwaamheid beschikken. Wanneer fouten of vergissingen worden gemaakt bij het
toedienen van medicijnen, dan is het personeel hiervoor verantwoordelijk. In zijn
algemeenheid is een personeelslid niet deskundig om een juiste diagnose te stellen.
Daarom is terughoudendheid geboden.
Binnen de scholen van de PCPO gelden de volgende richtlijnen als het gaat om medicijn
verstrekking:
1. Op school worden geen reguliere medische handelingen verricht (waaronder
bijvoorbeeld het geven van paracetamol, of het smeren van een bepaald soort
zalf), zonder dat hierover vooraf overleg en instemming heeft plaatsgevonden;
2. Scholen verstrekken geen regulier toe te dienen medicijnen, waarvan (het
vergeten) toe (te) dienen ervan een levensgevaarlijke situatie oplevert. Het is
daarmee aan de ouders om zorg te dragen voor het organiseren van deze zorg.
3. Voor leerlingen waarbij het noodzakelijk is om in een acute situatie onmiddellijk
een levensreddende spuit toe te dienen (notenallergie, bijensteken, etc.), wordt
vooraf een formulier ingevuld door ouders en schoolleiding om de zorg
hieromtrent te organiseren. Op dit formulier staan de plichten van ouders en
school omschreven en daar tekenen zij beiden voor.
Op www.kwschool.nl
Er zijn in de maand november weer tal van
activiteiten geweest, waarvan ook mooie foto’s zijn
gemaakt! Onder andere de workshopmiddag van
groep 5-8, excursies van verschillende groepen, de
Plusklas in actie met de Bright Ideas Challenge, en de
bakactiviteiten bij de kleuters. Een kijkje waard!

