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Ter bezinning
De scholen zijn weer begonnen.
De deuren van De Akker mochten ook weer opengaan. Álle kinderen, jufs en meesters waren er
weer.
2017-2018
Wàt verwachten we van dit jaar? Van wíe of van WIE verwachten we het dit jaar?
Tijdens de jaaropening zongen we Psalm 62:
Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
Stel u gerust, zwijg Gode stil;
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken.

In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.

We dachten na over de hoofdman over honderd die zo bezorgd was over zijn
dienstknecht en het in eigen oog niet waard was, dat de Heere Jezus onder
zijn dak ínkwam. Hij mocht geloven dat de Heere al aan één woord genoeg
had. En dat is gebleken!
De Heere zal ervoor zorgen dat Zijn kinderen niets te kort komen. Hij geeft
geen stenen voor brood. Hij zal leiden door Zijn raad, met de allerwijste
bedoelingen. God heeft één ding gesproken, ik heb het tweemaal gehoord:
dat de sterkte Godes is. Dan mogen we ervaren dat het werken op of voor
een christelijke school, werk is in Gods Koninkrijk, dat het een liefdedienst is,
die nog nooit heeft verdroten.
Beste ouders, zo hopen we samen met u een werktuig te mogen zijn in Gods’
hand. Meer is niet nodig. Wij mogen mét u zaaien en natmaken. Op hoop van
zegen voor de wasdom.
Daarom hebben we ook gezongen uit psalm 119:
'k Heb and'ren al de rechten van Uw mond
Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen;
Uit al den schat van 't grote wereldrond
Is nooit de vreugd in mijn gemoed gerezen,
Die 'k steeds in Uw getuigenissen vond,
Door mij betracht, en and'ren aangeprezen.

Ik zal, o God, bepeinzen Uwe wet,
In 't onderzoek van Uw bevelen waken;
Terwijl mijn ziel op Uwe paden let.
In Uw geboôn zal zich mijn geest vermaken,
En, daar ik hulp verwacht op mijn gebed,
Uw heilig woord vergeten, noch verzaken.

Wat vreê heeft elk, die Uwe wet bemint!
Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.
Ik, HEER, die al mijn blijdschap in U vind,
Hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten;
'k Doe Uw geboôn oprecht en welgezind;
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten

Data
 25 augustus:
Juf Snoep was jarig
 2 september:
Remo Fashion
 7 september:
Verjaardag Juf Nieuwenhuis (3b)

 8 september:
Groep 1 tm 4 vrij
 13 en 14 september:
Luistergesprekken groep 1 tm 8
 28 en 29 september:
Najaarsfeesten

Geboren
In de zomervakantie werd er bij Sam en Febe Verhoeff een broertje geboren! Hij heet Seth.
Julia en Joost Verschoor kregen ook een broertje. Hij werd vlak ná de zomervakantie geboren en
heet Rick. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!

Wijzigingen Schoolgids
 Vakanties en belangrijke data
Contactavond groep 1 en 2: 11 en 12 december 2017 moet zijn 11 en 13 december 2017
 Vakanties en belangrijke data
Vrije dagen groep 1-2: donderdag 6 juli 2018 moet zijn vrijdag 6 juli 2018

Privacy
Het spreekt voor zich dat we zorgvuldig om willen gaan met persoonsgegevens van kinderen,
ouders en teamleden. Hiervoor hebben we een privacy-protocol samengesteld. Op school
worden regelmatig foto’s en/of video-opnames gemaakt. Als u er bezwaar tegen hebt dat deze
gebruikt worden voor de schoolkrant, website e.d., kunt u dit schriftelijke kenbaar maken bij de
directeur.
Dit geldt ook voor het vermelden van adresgegevens in de schoolgids.
De inschrijving van uw kind(eren) was voor ouders hiervoor een geschikt beslismoment. Het kan
zijn dat u hierover in de loop van de schoolperiode van gedachten verandert. Ook dan hebt u de
gelegenheid ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Luistergesprekken
In de schoolkrant van mei 2017 hebben we u geschreven over de verandering van de opzet van
onze oudercontacten. Eén ervan betreft de invoering van zogenaamde luistergesprekken.
Deze worden in week 4 van het cursusjaar (dit jaar op woensdag en donderdag
13 en 14 september) gehouden en zijn voor ouders van de groepen 1 en 2 vrijblijvend.
 Wat moet ik me voorstellen bij luistergesprekken?
Het is goed om aan het begin van het jaar kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw
kind. Wat verwacht u ervan? Wat vindt u belangrijk om te vertellen over uw kind? Wij willen
er graag naar luisteren. Vooraf krijgt u een lijstje met aandachtspunten om u een
indruk/ideeën te geven waarover het gesprek zou kúnnen gaan.
We maken hiervoor een rooster van 10-minuten-gesprekken, net zoals voor de gebruikelijke
contactavonden.
We denken dat deze luistergesprekken een betere mogelijkheid bieden voor persoonlijk
contact dan de algemene informatieavond, die we tot nu toe aan het begin van het jaar
organiseren. De informatie die u daar kreeg, krijgt u evengoed, maar nu op papier.
 Waarom zijn ze in groep 1-2 vrijblijvend en in groep 3-8 niet?
In de groepen 1-2 worden de kinderen dagelijks ín de klas gebracht. Genoeg gelegenheid dus
voor contact. We handhaven de twee contactavonden. Als ouders toch behoefte hebben aan
een luistergesprek, kan dat. We inventariseren in deze nieuwsbrief of u gebruik wilt maken
van deze luistergesprekken en maken voor díe ouders een rooster van 10-minutengesprekken.
In de groepen 3-8 kennen we die dagelijkse inloopmomenten niet, dus is zo’n luister- en
kennismakingsmoment des te belangrijker. Voor deze ouders inventariseren we niet. We
hopen en verwachten gewoon dat u daarvoor allemaal komt. We handhaven zodoende de
twee contactmomenten per jaar.
Opgave – Reactie !
 Ouders van groep 1-2 wordt gevraagd kenbaar te maken óf ze gebruik willen maken van deze
mogelijkheid, en zo ja, naar welke dag (woensdag of donderdag) hun voorkeur uit gaat
(als u niet reageert, wordt u niet ingedeeld).
 Ouders van groep 3-8 worden sowieso verwacht. U wordt ingedeeld op de gebruikelijke
manier voor de contactavonden. We vragen u uw voorkeur door te geven indien u op een van
de dagen verhinderd bent. Denkt u er alstublieft aan dat het systeem geen overvloed aan
voorkeuren kan verwerken!
Let op! We zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 september
via de mail (hvanvugt@deakkerlisse) tegemoet.
We hopen dat u snel reageert, dan kunnen we op tijd met de planning beginnen. Als u niet
reageert, plannen we u niet in. Schroom niet, om uw vragen te uiten, als u die hebt.

Website
Wanneer u onze website wilt bezoeken, verschijnt de mededeling dat het op dit moment niet
mogelijk is. Er wordt namelijk hard gewerkt aan een nieuw ontwerp. Dit ontwerp wordt gemaakt
door het bedrijf BasisOnline.
We verwachten dat we binnenkort in een nieuwe digitale jas weer te zien zullen zijn en zijn
benieuwd naar het eindresultaat. Een van de redenen om te vernieuwen is de wens om de
website meer en breder in eigen beheer te hebben.

Oproep
In de groepen 1 t/m 4 werken we veel met thema’s. We gebruiken allerlei voorwerpen,
materialen én natuurlijk boeken die bij het thema passen. De boeken lenen we bij de bibliotheek
in Lisse, waar we lid zijn.
Voor de groepen 1 tm 4 zijn we op zoek naar ‘bieb-ouders’. De ‘bieb-ouder’ zoekt boeken uit die
bij het thema passen en levert ze na afloop ook weer in, om vervolgens boeken mee te brengen
die bij het nieuwe thema passen.
Lijkt het u wat? Meldt u dan vóór 5 september aan bij juf Sollie, esollie@deakkerlisse.nl.

Verkiezing Ouderraad
U ontving via uw zoon/dochter een stembiljet voor de verkiezingen van de Ouderraad. Wilt u
deze uiterlijk donderdag, 31 augustus, inleveren? Alvast hartelijk dank!

Rapporten
Voor de vakantie kregen alle kinderen hun rapport mee. Wilt u het, getekend, weer meegeven
naar school?

Hoofdluis
Lastige beestjes zijn het! Klein als ze zijn, kunnen hoofdluizen een ware plaag vormen. Met
name bij de start van het nieuwe schooljaar steekt het luizenprobleem vaak weer de kop op.
We hebben melding gehad van hoofdluis uit verschillende groepen. Daarom brengen we het
onderstaande onder uw aandacht.
We vragen u, als ouder(s), uw kind(eren) regelmatig te controleren en het te melden als er
sprake is van hoofdluis.
Op school handelen we volgens het volgende protocol:
1. De eerste melding nemen we voor kennisgeving aan.
2. Bij een volgende melding binnen de groep geven we in de betreffende groep brieven uit.
3. Bij groepsoverstijgende meldingen geven we alle gezinnen een brief.
4. In beide gevallen doen we een dringend beroep op de ouders de melding
uiterst serieus te nemen en alles te doen wat in uw vermogen ligt om hoofdluis te
voorkomen en/of uit te roeien.

5. In geval van een heuse epidemie zullen we over moeten gaan tot maatregelen als het
gebruik van luizentassen, maandelijkse controle in de hele school, enz.

Van de GGD ontvingen we het volgende advies:
Er gaan nogal wat verhalen rond over hoe je het beste hoofdluis kan voorkomen of bestrijden,
maar veel van die verhalen zijn fabeltjes. Ze geven een valse zekerheid en kunnen er voor
zorgen dat het gewenste resultaat niet bereikt wordt. Wekelijks controleren en bij een
besmetting 14 dagen kammen blijft het beste advies.
Helaas zien we dat veel ouders pas in actie komen als ze van school een brief krijgen dat er
hoofdluis is geconstateerd. Door dit afwachten wordt de besmetting laat gesignaleerd. De
hoofdluis heeft zijn weg al bij velen gevonden. Het is op dat moment een lastig gevecht om met
elkaar de hoofdluis te bestrijden. Bij wekelijkse controle door de ouders, wordt de hoofdluis in
een vroeg stadium gesignaleerd en kan in veel gezinnen een hoop ellende voorkomen worden.

Zendingsgeld
In het afgelopen cursusjaar hebben we voor het zendingsgeld totaal € 2.591,20 opgehaald.
Zoals gebruikelijk hebben we de helft (€ 1.295,60) overgemaakt naar het Deputaatschap
Zending Gereformeerde Gemeenten en komt de andere helft ten goede aan
Evangelisatieactiviteiten-GG (Kinderevangelisatie Lisse: €647,80 en Evangelisatie-AmsterdamSimon de Looier: € 647,80). We willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Het zendingsgeld
wordt elke dinsdag in de klassen ingezameld.

Voor alle data in deze
nieuwsbrief geldt:
Deo Volente
GR/EvL

