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Ter bezinning
Er zijn veel zorgen. Ziekte, rouw, verdriet!
Het is goed om zorgen met elkaar te delen. Het is nodig dat we onze zorgen voor de Heere
neerleggen. Ook voor elkaar.
De Heere is een God van wonderen. Hij wil er om gevraagd zijn:
Zij sloegen 't oog op God;
Zij liepen als een stroom Hem aan.
Hij liet hen nimmer schaamrood staan,
En wendde straks hun lot.
Ook voor ieder persoonlijk weten we geen beter plekje dan dat waarover lezen we in psalm 10:
Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand
geve; op U verlaat zich de arme.
Data
● 1 februari:
Groep 1-4 ‘s middags vrij
● 2 februari:
Groep 1-4 vrij
● 3 februari:
Remofashion 09.00-12.00 uur
● 10 februari:
Verjaardag Juf E. van Leeuwen

● 19 en 20 februari:
Contactavonden groep 3 t/m 7
● 23 februari:
De school gaat om 12.15 uur uit.
● 26 februari t/m 2 maart:
Voorjaarsvakantie

Geboren
Hoera! Bij Abigail Oancea werd een zusje geboren. Zij kreeg de naam Hadassa.
Zarah Grisnich kreeg in de kerstvakantie een broertje. Hij heet James.
Abigail en Zarah, van harte gefeliciteerd!
Verhuisd
Joran, Lennard en Mattijn ’t Lam gaan verhuizen. Vanaf 3 februari is hun adres:
Keukenhofdreef 4, 2161 AZ Lisse.
We wensen jullie een fijne tijd in jullie nieuwe huis, Joran, Lennart en Mattijn!

In actie voor Oekraïne!
Op 4 december hebben we de actie voor Premudrist in Oekraine afgerond.
Het prachtige bedrag van €16.000 kon worden overhandigd aan meneer de Mooij. We kregen
van hem een bedankbrief:

Inspectiebezoek
Zoals u weet, hebben we dinsdag 23 januari bezoek gehad van inspecteurs dhr. Gebhardt en
mw. van Leeuwen. We waren na anderhalf jaar willekeurig weer aan de beurt.
In mei 2016 kregen we ook zo’n vierjaarlijks bezoek. Toen zaten we ‘achterin’ de vier-jaarlijksecyclus. Op 1 augustus 2017 is een nieuwe vier-jaarlijkse-cyclus begonnen. Nu zaten we ‘voorin’.
Er zijn gesprekken geweest met bestuur, directie, CIT, MR, teamleden, ouders en kinderen. Ook
zijn in zeven groepen lessen bijgewoond.
Samenvattend kunnen we zeggen dat dit inspectiebezoek uiterst plezierig is verlopen. We
wachten op de officiële rapportage, waarover we u t.z.t. zullen informeren.
Koffieochtend
De geplande koffieochtend van 24 januari is niet doorgegaan. Er waren slechts 4 aanmeldingen.
Jammer, want een vorige koffieochtend was nadrukkelijk om het onderwerp ‘Identiteit’
gevraagd. We zetten het daarom gewoon nóg een keer op de agenda. We hanteren 2 grenzen:
voor het voeren van een goed gesprek vinden we minimaal tien en maximaal 20 deelnemers
wenselijk.
De volgende koffieochtend zal worden gehouden op D.V. donderdag 12 april. We hopen dat er
dan meer ouders kunnen.
Opnieuw zal het thema ‘Identiteit’ 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: donderdag 12 april, koffieochtend, 08.30! Opgeven kan vanaf nu tot en met
uiterlijk 9 april d.m.v. een mailtje naar gromijn@deakkerlisse.nl.
Allen, vaders en/of moeders, hártelijk welkom!
Remo Fashion
Zaterdag 3 februari zal Remo Fashion weer bij ons op school zijn van 09.00-12.00 uur. U kunt
de folder inzien via hun website: www.remofashion.nl.
Contactavonden groep 3 t/m 8
Maandag 19 en dinsdag 20 februari worden er contactavonden gehouden voor de groepen 3-8.
Bent u op een van deze dagen verhinderd, dan kunt u uw voorkeur doorgeven aan mw. Van
Vugt hvanvugt@deakkerlisse.nl tot uiterlijk 5 februari. Na deze datum kan uw verzoek helaas
niet meer verwerkt worden. Wilt u er aan denken dat het aantal voorkeuren dat we kunnen
verwerken beperkt is?
TSO-evaluatiebijeenkomst
Donderdagmorgen 8 februari houden we onze jaarlijkse evaluatiebijeenkomst met de TSOouders. Om 08.30 uur staat de koffie klaar. We zullen uiterlijk 10.30 uur afronden.
De TSO-ouders ontvangen een uitnodiging met agenda voor deze bijeenkomst.

Parkeert u veilig?
In de nieuwsbrief van december schreven we u over (on)veilig parkeerkeergedrag.
Waarschijnlijk heeft nog niet iedereen dat gelezen, want afgelopen week kregen we opnieuw een
mail, waaruit we citeren:
Ik had in december al willen mailen over het feit dat er verschillende ouders parkeren op de
strook voor school i.p.v. laden en lossen.
Toen stond het al in de nieuwsbrief dus ik dacht dat het hierbij wel opgelost zou
worden/zijn.
Dat is dus niet het geval.
Sterker nog, het lijkt wel of nu steeds meer ouders dit gaan doen.
Het is echt lastig en ook vanmorgen zag ik dat andere ouders dus op de weg stil staan om
hun kinderen uit te laten stappen.
De fietsers gaan er met hun kinderen omheen. Het wordt er niet veiliger op ...
Tot zover dit citaat.
Van onze kant willen we dit onderstrepen en u dringend verzoeken zich uw verantwoordelijkheid
te realiseren.
Wilt u de schoen aantrekken als u ‘m past!?
Oudertevredenheidspeiling
In de maand februari hopen we een tevredenheidspeiling te houden onder alle ouders.
Eén keer in de vier jaar nemen we zo’n algemene vragenlijst af.
Wij vinden het als bestuur, directie en leerkrachten belangrijk uw mening te weten. U bent
hiermee in de gelegenheid om uw ervaringen, bevindingen, tips aan ons te vertellen.
We hopen echt dat u allemaal reageert. Hoe meer reacties, hoe beter wij een beeld kunnen
krijgen van wat er leeft. We gebruiken deze resultaten voor de doorontwikkeling en verbetering
van ons onderwijs. En daar ... zijn we allemaal goed mee!
We denken het u gemakkelijk te maken door dit digitaal aan te pakken. Geen brieven heen en
weer, enz.
Op 5 februari in week 6 ontvangt u een e-mail met daarin:
● uw gebruikersnaam
● de gelegenheid om een wachtwoord aan te maken
● een vraag om de vragenlijst(en) in te vullen.
We hebben deze tevredenheidspeiling gesplitst in
1. een algemeen schooldeel. Hiervoor krijgt u één mail en één afname.
2. een specifiek groepsdeel. Hiervoor krijgt u zoveel mails en afnames als u kinderen op
school hebt. Dit doen we op veler verzoek omdat je verschillende kinderen en verschillende
nu eenmaal niet over één kam kunt scheren.
NB:
●
●
●
●
●

De vragenlijst staat open tussen 5 en 15 februari.
Als u ‘technisch vastloopt’, kunt u contact opnemen met mw. van Vugt;
hvanvugt@deakkerlisse.nl.
Te zijner tijd zullen we de resultaten terugkoppelen in een algemeen schooloverzicht.
Prima, als u uw naam wilt invullen; dat kan handig zijn om nog eens met elkaar in
gesprek te gaan als u of wij dat zouden willen.
Prima, als u uw naam niet wilt invullen; de invulling van de vragenlijst en de
terugkoppeling van de resultaten verlopen volstrekt anoniem.

Alvast heel hartelijk dank voor het meedenken!

School-op-Seef
In maart worden de praktische verkeerslessen van School-op-Seef weer gehouden. U ontving
hierover een brief. Uw hulp is van harte welkom! U kunt zich opgeven door het opgavestrookje
in te (laten) leveren bij de leerkracht van uw kind. We zien uit naar uw opgave!
Voorleesontbijt in groep 3a en 3b!
Op school eten is voor veel kinderen helemaal niet zo bijzonder…
Maar je ontbijt op school eten wél!
De kinderen van groep 3a en 3b hebben dinsdag 23 januari op school ontbeten en … terwijl ze
lekker aan het eten waren, werd er óók nog voorgelezen, want het was een …

Voorleesontbijt!

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

