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Ter bezinning
We schreven u al eerder dat we tijdens de weekopeningen in het team nadenken over artikelen
uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de betekenis ervan voor ons onderwijs en de omgang
met de kinderen. Deze weken gaat het over artikel 14, de geschapen én gevallen mens.
Goed geschapen: goed, rechtvaardig en heilig ... naar Gods beeld. Deze geschapen mens ‘lijkt’
op God; dat durven we haast niet meer te zeggen. David bedoelt dit in psalm 8 te zeggen: de
mens is met eer en heerlijkheid gekroond en Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de
engelen. Dat moeten we de kinderen voorhouden: we zijn van hoge komaf, we hebben een dure
roeping, we dragen een grote verantwoordelijkheid!
Diep gevallen: de mens heeft zichzelf, willens der zonde, onderworpen, het oor biedende aan
het woord des duivels. Het gebod des levens heeft hij overtreden.
Dat moeten we de kinderen óók voorhouden: Al het licht dat in ons was, is in duisternis
veranderd.
Gans verdorven: In al zijn wegen is de mens goddeloos, verkeerd en verdorven geworden. Wij
kunnen dat nooit meer anders maken.
Dít mogen we de kinderen óók voorhouden: Houd maar vast aan wat Paulus zegt: Het kan
alleen anders worden om Jezus’ wil! Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven: want het is
God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.
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30 november:
Groep 1 t/m 4 ‘s middags vrij
1 december:
Groep 1 t/m 4 vrij
9 december:
Verjaardag Juf S. van Leeuwen
10 december:
Verjaardag Juf Reijerkerk
11 december:
Contactavond groep 1 en 2
12 december:
Verjaardag Mw. van Vugt
12 december:
CJG-inloop-spreekuur, 08.30-09.15 uur
13 december:
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Contactavond groep 1 en 2
15 december:
Verjaardag Juf de Jongh-Midavaine
21 december:
 Kerstfeest kleuters, 19.00 uur
 Groep 1 en 2 ’s middags vrij
22 december:
 Groep 1 en 2 vrij
 Groep 3 t/m 8 Kerstfeest
 De school gaat om 12.15 uur uit.
24 december:
Verjaardag Juf Romijn
25 december t/m 5 januari:
Kerstvakantie

Geboren
We ontvingen blijde berichten van 3 families:
 Bij Daan, Stijn en Floore Oldenhage werd een lief zusje geboren.
Zij kreeg de naam Lotte.
 Thijs van Kesteren werd nóg een keer grote broer. Hij kreeg een lief, klein broertje: Ted.
 Edwin, Ruben, Daniël en Julia den Butter kregen er een lief zusje bij. Zij heet Carlijn.
Allemaal van hárte gefeliciteerd!

Afscheid
Hij woonde ruim twee jaar in Lisse: Dani Oancea uit Roemenië. Hij werd gastvrij opgevangen bij
zijn oom Marius en tante Judith Oancea. Dani zat bijna twee jaar bij ons op school, in de
groepen 6,7 en 8. Vrijdag 17 november was hij voor het laatst op school omdat Dani intussen
verhuisd is naar Frankrijk, waar zijn moeder woont. Een hele omschakeling! We hebben hem bij
het afscheid van harte alle (!) goeds toegewenst voor de onbekende toekomst.

Wijziging schoolgids
Het telefoonnummer van familie Van Kesteren (Thijs, groep 1c) is gewijzigd. Het nieuwe
nummer is: 06-14 34 74 33.

Actie
Wat fijn om te merken dat iedereen zo enthousiast meewerkt aan het bij elkaar sparen van geld
voor de Premudristschool in Oekraïne. Allerlei klusjes, heerlijke baksels, honderden lege flessen,
een sponsorloop, een actiemarkt, een benefietconcert en ... nu al duizenden euro’s!
We naderen het eind van de actie en kijken met spanning uit naar maandagmiddag 4 december
als het eindbedrag zal worden bekend gemaakt.

Kerstfeest
De kerstviering met de kleuters vindt dit jaar op donderdagavond 21 december plaats. Speciale
uitnodigingen hiervoor worden t.z.t. verstuurd.
“Mogen opa’s en oma’s of andere belangstellenden ook komen?” is een veel gestelde vraag. De
plaatsen in de gemeenschapsruimte zijn echter beperkt. Wie mogen er wel en wie niet? Die
keuze is aan u! Per kleuter kunnen we 2 volwassenen ‘plaatsen’. Jongere en/of oudere
broertjes/zusjes horen daar niet bij.
Vrijdagmorgen 22 december hopen we het kerstfeest met de groepen 3-8 te vieren. Dit is alleen
voor de leerlingen. De kleuters zijn deze morgen vrij.

Informatieavond Voortgezet Onderwijs
Op donderdag 18 januari houden we een informatieavond voor de ouders van groep 8 in
verband de overgang van hun kinderen naar het voortgezet onderwijs. Hierover ontvangt u vlak
voor de kerstvakantie uitgebreider informatie.

Media-avond ouders en leerlingen groep 7
In de Schoolgids hebt u kunnen lezen dat we op 17 januari een ouderavond voor groep 7
hopen te houden. Voor de invulling van het programma zijn we in contact gegaan met de
werkgroep Nieuwe Media van Driestar educatief. Deze werkgroep doet onder leiding van de heer
Wim van den Bosch onderzoek naar de invloed van nieuwe
media op oud en jong in gezin, kerk en school. Men heeft
intussen flink zijn sporen verdiend op dit terrein en heeft
regelmatig over dit onderwerp geschreven en al veel
ouderavonden en lezingen verzorgd.
We herkennen allemaal de grote hoeveelheid vragen en
dilemma’s waar we als opvoeders tegenaan lopen bij de vorming
van onze kinderen op dit terrein. Dhr. v.d. Bosch helpt hierbij
met zijn schat aan ervaring, grote kennis en concrete, praktische benadering. Hierin heeft hij
oog voor de actuele realiteit, waarbij hij zich baseert op een Bijbelse visie op mediagebruik.
Meneer v.d. Bosch reikte ons het idee aan om een ouder-kind-avond te
organiseren. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Er was een hoge
mate van tevredenheid. Ouders en leerkrachten hebben het erg
waardevol gevonden en geadviseerd om het elk jaar te doen. Nodig
wéér alle ouders én alle leerlingen van groep 7 uit. Een veel kleinere
doelgroep, maar die kun je dan veel gerichter benaderen met een
optimaal “rendement”. We hebben daar een speciaal, interactief
programma voor ontwikkeld.
Hoe ziet de opzet er concreet uit?
1. Opening voor ouders, kinderen en team
2. Presentatie voor ouders, kinderen en team
3. Groepsgesprek voor kinderen
4. Groepsgesprek voor ouders
5. Gezamenlijke afronding
Wat maakt deze opzet succesvol?
 Een gezamenlijke doordenking van een basishouding bij mediagebruik: vreemdelingschap,
grenzen in acht nemen, de goede richting wijzen en inslaan, verantwoordelijkheid.
 Er zijn concrete opbrengsten: Vanuit de groepsgesprekken gaan we met praktische,
haalbare afspraken naar de gezamenlijke afronding. Daar worden de afspraken in volgorde
van belangrijkheid gebundeld tot een set van vijf. Deze komen op een flyer. Deze vormt de
richting voor de toekomst. Zo wordt het iets van “ons”. Hier hebben we wat aan in de
toekomst!
 Belangrijk dus, dat alle ouders en kinderen van groep 7 er zijn.
 Scholen die hier aan begonnen zijn, herhalen dit elk jaar voor groep 7. Dat zegt iets over de
tevredenheid.
Waarom groep 7?
De ervaring van de werkgroep heeft geleerd dat dit het meest effectieve moment is. De praktijk
wijst uit dat veel kinderen in groep 8 (in verband met hun overgang naar het voortgezet
onderwijs een mobiel krijgen (vergelijk het met de nieuwe fiets en een nieuwe tas). Kinderen en
ouders worden op deze wijze al in groep 7 hierop voorbereid en geholpen bij het maken van
afwegingen en keuzes. Zou je het in groep 8 doen, is het voor sommigen in dit opzicht
‘achterhaald’, omdat de keus al is gemaakt.
De ouders en kinderen van de groepen 7 krijgen hierover een aparte uitnodiging met agenda.
Houdt ú allemaal de datum vrij?! Hartelijk welkom op 17 januari!

Enquête luistergesprekken
Met enkele vragen hebben we bij u geïnformeerd wat u van de luistergesprekken vond.
We vertellen alvast de uitslag. We zeggen er meteen bij dat we nog geen gelegenheid hebben
gehad om deze uitslagen in het team te bespreken.
61 ouders hebben de vragenlijst ingevuld.
79 % is blij met de luistergesprekken en wil dat we ermee doorgaan.
19 % wil terug naar de oude situatie.
NB. 100 ouders hebben de vragenlijst niet ingevuld.
12 teamleden hebben de vragenlijst ingevuld.
83 % is blij met de luistergesprekken en wil ermee doorgaan.
16 % wil terug naar de oude situatie.
NB 7 teamleden hebben de vragenlijst niet ingevuld.
Zoveel hoofden, zoveel zinnen … Dat blijkt maar al te duidelijk uit de opgeschreven toelichtingen
bij de vragen. We ontdekten wel een rode draad:
 Nogal wat ouders schreven op hoe ze de inloopmiddag hebben ervaren. Het ging echter
over de luistergesprekken in september.
 Een aantal ouders vond het lastig inhoud te geven aan het idee luistergesprekken. Hoe we
dat weten? U schreef op dat 3 weken tekort is om iets over school te kunnen vertellen. Dat
hoeft niet in een luistergesprek. U kent uw kind al 4-11 jaar. Daar mag u wat over vertellen.
Wat vindt ú belangrijk dat wíj weten over uw kind. Dáár willen we graag naar luisteren.
 Andere ouders schreven juist op dat de léérkrachten moeite hadden om te luisteren en
graag zelf wilden vertellen hoe het op school gaat.
 Voor allemaal wennen dus; Een luistergesprek is wezenlijk iets anders dan een
rapportgesprek op de contactavond. Realiseer u goed wat de bedoeling is: Ik vertel wat ik
noodzakelijk te weten info vind over mijn kind én … Ik luister naar wat déze ouder over
zijn/haar kind kwijt wil.
 De meeste ouders vinden een luistergesprek waardevol: ‘Ik kan aan het begin van het jaar
vertellen wie mijn kind is en het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de
leerkracht.’
 Enkele keren vertellen ouders ons dat ze het te lang vinden duren dat het eerste rapport
komt. Als tussenoplossing hebben we daar de inloopmiddag voor bedacht. U hebt gelijk: dat
is niet privé en dat is vluchtig. Of vanwege de drukte kreeg u helemaal niet de kans om met
de leerkracht te spreken. Daarover hebben we in de nieuwsbrief geschreven: 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. We roepen zowel ouders als leerkrachten op om
hier in voorkomende gevallen gebruik van te maken!
We gaan deze uitslagen in het team bespreken en houden u op de hoogte over het vervolg.

Koffieochtend
Op 25 oktober werd de eerste koffieochtend van dit jaar gehouden. Fijn dat er zoveel
belangstelling was. We hadden een intensief en boeiend gesprek over de (individuele)
begeleiding van kinderen in een klassikale setting. Goed om elkaar over en weer (ouders en
school) te bevragen en te informeren. Er werden heel wat bouwstenen aangereikt om de
schoolontwikkeling te stimuleren en elkaar beter te kunnen begrijpen.
De volgende koffieochtend zal worden gehouden op woensdag 24 januari. Het thema ‘Identiteit’
zal dan op de agenda staan. Wat is eigenlijk identiteit? Hoe is de identiteit van de school
merkbaar ná de bijbelles? Hoe dragen we onze identiteit uit in de omgeving?
We hopen u te informeren over hoe identiteit een gespreksonderwerp is in de school. We
hebben tips voor u als ouders. We zijn benieuwd naar wat u ervan vindt en welke tips ú voor
óns heeft. We gaan met elkaar in gesprek. Ook enkele leerkrachten zullen deelnemen.
Om half negen staat de koffie klaar. We proberen om half elf af te ronden.
Om te noteren: woensdag 24 januari, koffieochtend, 08.30! Opgeven kan vanaf nu!
gromijn@deakkerlisse.nl. Allen, vaders en/of moeders, hártelijk welkom!
De daaropvolgende koffieochtend staat gepland voor 12 april.

Verkoping Hadassa
Op 21 november vergaderde het schoolbestuur met de leden van vrouwenvereniging Hadassa.
Met een prachtig gedicht blikten we terug op de verkoping van 25 oktober. Mevrouw Mijnders,
de presidente van Hadassa, overhandigde de opbrengst aan de voorzitter van het schoolbestuur,
dhr. Klop. We wachtten in spanning op het voorgelezen bedrag: € 4.000,00! Een prachtopbrengst, waarvoor ook hier een woord van hartelijke dank niet mag ontbreken. Met dit
schitterende bedrag hopen we een aantal artikelen van het buitenspeelgoed op het kleuterplein
te kunnen vernieuwen.
Zonder kopers kom je met een verkoping niet ver. Daarom willen we ook de ouders hartelijk
bedanken voor hun bijdrage hieraan.

Snoep in school
Zo af en toe schrijven we in de nieuwsbrief of de schoolkrant iets over snoepen op school. We
manen elkaar dan tot voorzichtigheid en soberheid als het gaat over het meegeven of uitdelen
van allerlei (ongezonde) snoep.
In de teamvergadering van 14 november was “Snoepen op school” een agendapunt, mede naar
aanleiding van concrete vragen en/of opmerkingen van ouders. Uit deze bespreking willen we de
samenvatting in deze nieuwsbrief terug laten komen.
Voor de ouders
 We vinden het een verantwoordelijkheid van de ouders wat kinderen mee krijgen voor de
pauze en/of tussen de middag. Ouders weten zelf wat goed of niet goed is voor hun kind.
Wij als school willen/kunnen dat niet van de ouders overnemen.
 We hebben de achterliggende jaren een paar keer meegedaan met gratis fruit-acties voor
scholen om het fruit eten te bevorderen. Telkens weer was dat géén succes:
*van sommige fruitsoorten is het heel bewerkelijk e.e.a. schoon te maken en te verdelen;
*heel veel kinderen ‘lusten’ geen fruit, waardoor aan het eind van de week de leerkrachten
met de restanten naar huis gingen.

Voor de leerkrachten
 We belonen prestaties en LVS-toetsen niet met snoep.
 We belonen geen individuele kinderen of groepjes met snoep.
 Als er iets te vieren is, vieren we dat! Soms ook met snoep!
Voor allemaal:
 Geef bij verjaardagstractaties het voorbeeld: geef iets gezonds, naast het snoep.

Stagiaires
Dit jaar hebben we twee stagiaires.
 Aline Goudswaard loopt 2 dagen per week (maandag en dinsdag) stage voor haar opleiding
aan de Pabo. In de loop van het jaar zal zij in diverse groepen haar werk doen.
 Tim Baartman loopt ook stage op onze school voor zijn opleiding aan de Pabo. Tim zal in 4
stageperioden van enkele weken bij ons op school zijn werk doen.
We wensen beide een fijne tijd bij ons!

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

