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Ter bezinning
In de weekopeningen in het team denken we na over aspecten uit één van de Drie Formulieren
van Enigheid, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, die door Guido de Brès in 1561 werd
geschreven. We gebruiken hierbij 2 boeken. Van Ds. A. Moerkerken verscheen “Zonder enige
twijfel”. Dr. A.J. Kunz schreef een boek, bijzonder gericht op het onderwijs, “Voor Anker”.
Nuttig en leerzaam om in de lijn van deze 37 artikelen na te denken over onze grondslag, met
de steeds terugkerende vraag: Zijn we verankerd in het Woord van God of slaan we los van het
anker?
Dit is een ernstige vraag die vooral om zelfonderzoek vraagt, zowel voor leerkrachten als ook
voor ouders.
Artikel 1 vraagt daar al direct om: Wij geloven met het hart en belijden met de mond …
Geloof is een zaak van het hart; dat komt tot uiting in wat we zeggen ...
Dat er is een enig, eenvoudig, geestelijk Wezen dat wij God noemen ...
Hoe actueel is dit; in 1561 stond het niet zo ter discussie, in 2017 wel; Zijn “God” en “Allah” niet
gewoon twee woorden voor dezelfde God? Dit denken dringt ook door de kieren van onze
scholen naar binnen. Nee! God is de gans Andere, zo belijdt Guido de Bres ...Hij is eeuwig, niet
te doorgronden, onzichtbaar, onveranderlijk, oneindig, almachtig; Hij is volkomen wijs,
rechtvaardig en goed, en een zeer overvloeiende fontein van al het goede …
Ons beeld van God is beperkt. Soms is het zelfs eenzijdig. Juist als opvoeder moeten we ons
hiervan bewust zijn. We zijn medeverantwoordelijk voor het beeld dat onze kinderen van God
krijgen. Dat stelt ons voor de vraag welk beeld we zelf van God hebben. De belijdenis wil ons
oefenen om Bijbels over God en Zijn deugden te spreken.
Data
● 28 en 29 september:
Najaarsfeesten
● 3 oktober:
Studiemiddag team;
De school gaat om 12.15 uur uit.
● 10 oktober:
CJG-inloop-spreekuur
● 16 t/m 20 oktober:
Herfstvakantie
● 23 oktober:
Verjaardag Juf Sollie

● 25 oktober:
Koffieochtend
● 25 oktober:
Verkoping Hadassa
● 26 oktober:
Inloop groep 1-8, 15-16.30 uur
● 31 oktober:
Bezinningsmiddag team;
De school gaat om 12.15 uur uit.

Geboren
Dinsdag 5 september werd Vera geboren. Een lief, klein zusje voor Sem, Levi en Aron de Wilde.
Hartelijk gefeliciteerd!

Zwangerschapsverlof
Voor juf Reijerkerk en juf Sollie is het zwangerschapsverlof begonnen. We wensen hen een
goede tijd en hopen dat er te zijner tijd bij beide jufs een gezond kindje geboren mag worden.
Juf Reijerkerk zal, als alles goed gaat, na haar verlof de vrijdag in groep 5a voor haar rekening
nemen. Juf Smits zal dan 4 dagen in deze groep zijn.
Juf Sollie wordt vervangen door Juf van Haaften, die op haar beurt weer vervangen wordt door
Juf Hulsebosch. Dit betreft één dag in de week; de dinsdag.

Najaarsfeesten
De komende weken worden de najaarsfeesten in Lisse gehouden. Daar worden we als school in
het dorpscentrum op een indringende en onrustige manier mee geconfronteerd.
De school is slecht bereikbaar. Het is heel onrustig, veel verkeer, opbouwen van markt- en
kermiskramen. Dit alles heeft impact op de kinderen en komt het werk niet ten goede. We doen
een beroep op alle ouders om bij het halen en brengen extra alert te zijn in verband met de
veiligheid.
We maken u erop attent dat het parkeerterrein naast de school, het zgn. Heemskerkterrein,
vanaf dinsdag 19 september is afgesloten. We handhaven de gebruikelijke ingangen. Concreet
verandert er aan het halen en brengen van de kinderen daarmee niets. Maar u moet er wel goed
op letten dat het lastig zal zijn om een parkeerplekje te vinden. We willen u heel dringend
vragen hierbij geen overlast te bezorgen en de veiligheid er niet onder te laten lijden.
Maandag 25 september mogen alle kinderen overblijven zonder overblijfstrip in verband met de
drukte van de jaarmarkt. Om te voorkomen dat de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 in de
grote stroom van mensen ‘zoek raken’, vragen we u hen deze week op te halen in de klas.
Donderdag 28 en vrijdag 29 september is de school gesloten.

CJG-inloop-spreekuur
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met
alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien.
In het CJG werken verschillende professionals samen: jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen,
jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. De medewerkers in het CJG (Centrum voor Jeugd en
Gezin) werken op verschillende manieren samen met de basisschool. Elke school heeft een vaste
contactpersoon. Voor onze school is dit mw. G. Walda, tel. via 088-254 23 70 of
06-10 69 85 81. Zij houdt 4 x per jaar inloopspreekuur waar u terecht kunt met uw vragen.
Het eerstvolgende inloopspreekuur wordt gehouden op dinsdag 10 oktober van 08.30-9.15 uur.

Koffie-ochtend
Op 25 oktober organiseren we weer een zogenoemde koffieochtend. Om half negen bent u
welkom. Ontmoeting en gesprek staan centraal. Onderling als ouders onder elkaar, maar ook als
ouders met school.
 Welke vragen hebben we?
 Wat willen we delen?
 Waar zijn we blij mee?
 Waar zijn we bezorgd over?
Wat kan het nuttig zijn om van elkaar te weten “wat er speelt”.
Daarom: vaders en moeders … hartelijk welkom!
We vinden het fijn als u zich aanmeldt en als u een specifiek onderwerp hebt waarover u het wilt
hebben, is het fijn als u dat vast aangeeft. Spontaan binnenlopen is natuurlijk ook altijd goed.
Voor het voeren van een goed gesprek gaan we uit van een maximale groepsgrootte van 20
ouders. Aan de hand van de gesprekken die plaatsvinden, kunnen we met elkaar onderwerpen
voor de volgende koffieochtenden op de agenda zetten. U kunt zich opgeven via de mail;
gromijn@deakkerlisse.nl. Hartelijk welkom! We zien uit naar uw komst!

Verkoping Hadassa
25 oktober - Een datum om alvast te noteren!!
Vrouwenvereniging “Hadassa” houdt dan haar jaarlijkse verkoping in het verenigingsgebouw van
de Salemkerk, waarvan de opbrengst bestemd is voor onze school.
De dames van deze vereniging dragen de school een warm hart toe en dat is te zien aan hun
inzet voor de verkoping! Binnenkort ontvangt u een officiële uitnodiging.

Inloopmiddag
U hebt al ervaren dat we wat veranderingen hebben aangebracht in de oudercontacten. We
hebben hier ook over geschreven in de schoolkrant van mei 2017. Zo zijn 13 en 14 september
de luistergesprekken geweest. Fijn dat u kwam, om belangrijke dingen over uw kind(eren) te
vertellen. De leerkrachten hebben “geluisterd” en kunnen in de dagelijkse lespraktijk hun nut
doen met deze informatie.
Een volgende verandering betreft de hoeveelheid rapporten. We gaan van drie naar twee
rapporten per jaar, gekoppeld aan de toetsen van het leerling-volg-systeem. Aan het eerste
rapport in februari is een contactavond gekoppeld. Om de tijd tussen nu en februari op te vullen
hebben we een inloopmiddag ingelast voor de groepen 3 tot en met 8 (de groepen 1 en 2
hebben dagelijks zo’n inloopmoment). Deze zal zijn op donderdag 26 oktober tussen 15.00 en
16.30 uur. Een “thermometer”-moment voor zowel ouders als leerkracht. Dit vraagt dus van
beiden alertheid. Hoe gaat het? U kunt het werk inzien; er is ruimte voor een contactmoment
met de leerkracht. De inloopmiddag leent zich niet voor details en “echte” bijzonderheden of
zorgen. Hiervoor moet dan een vervolgafspraak gemaakt worden, waarvoor het initiatief zowel
bij u als bij de leerkracht kan liggen.
Kaartverkoop
Tijdens de inloopmiddag op 26 oktober is mevrouw Baartman aanwezig met haar kaartenassortiment. Deze worden verkocht ten bate van de zending.

Uitslag verkiezingen Ouderraad
In de eerste schoolweken zijn er (her)verkiezingen gehouden voor de Ouderraad. Inmiddels zijn
de stemmen geteld en kunnen we u de uitslag melden.
● Dhr. G. (Gerard) Verboom en mw. C. (Corrie) van Vugt-Boudewijn zijn herkozen.
●

In de 3 vacatures die ontstonden door het vertrek van L.W. den Butter-den Hartog,
M.H. Reijerkerk-den Breejen en A.M.C. Verschoor-Zeestraten zijn gekozen:
J.A. (Joke) ’t Lam-Mijnders,
J.M. (Judith) Stunnenberg-de Bruin en
N.J.M. (Nelline) Stolker-van Reeuwijk.

Allen hebben hun verkiezing aanvaard, met uitzondering van Judith Stunnenberg die haar
verkiezing niet kon aanvaarden wegens familie-omstandigheden.

Actie 2017
In november vindt weer de tweejaarlijkse, schoolbrede actie plaats. Het doel is dit keer:

‘Christelijk onderwijs in Dubno, Oekraïne’
We gaan sparen voor:
● christelijk basisonderwijs
● allerhande schoolspullen
● opvang voor kinderen.
We hopen voor dit doel een mooi bedrag op te halen! De actie start op maandag 13 november
en loopt in samenwerking met Stichting Oekroe.
Verdere informatie ontvangt u te zijner tijd via een speciale actiefolder.

Website
U hebt het vast al gemerkt. Onze website wordt vernieuwd en is tijdelijk niet bereikbaar.
Inmiddels is er hard gewerkt aan het ontwerp en wordt nu de omgeving gebouwd.
Begin oktober krijgen we als team instructie en spoedig daarna zal onze website weer ‘in de
lucht’ zijn. We houden u op de hoogte!

Voor alle data in deze
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