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Ter bezinning
Lijdenstijd 2018
Hij droech onse smerten
T’en zijn
noch die
noch die
noch die

de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten,
verraderlijk u togen voort gericht,
versmadelijk u spogen int gezicht,
u knevelden, en stieten u vol puisten,

t’en zijn de krijgslui niet die met haar felle vuisten
den rietstok hebben of den hamer opgelicht,
of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,
of over uwen rok tsaam dobbelden en tuisten:
ik bent, o Heer, ik bent die u dit heb gedaan,
ik ben den zwaren boom die u had overlaên,
ik ben de taaie streng waarmee gij ginkt gebonden,
de nagel, en de speer, de gesel die u sloeg,
de bloed-bedropen kroon die uwen schedel droeg:
want dit is al geschied, eilaas!, om mijne zonden.
Jacob Revius 1586-1658
Wanneer de herder moe is van hoeden en drijven, neemt hij de fluit en probeert een liedje – zo
schreef Jacob Revius zelf over zijn dichterschap. Hij was predikant, werkte mee aan de
Statenvertaling en schreef geleerde boeken over theologie, filosofie en geschiedenis. Hij leidde
studenten op en gaf commentaar op de ideeën van grote denkers als Descartes. Dat alles was
zijn levenswerk. En als vrijetijdspassering maakte hij geregeld een gedicht.
Toch zijn het juist zijn liederen en gedichten die hem nog in herinnering roepen, terwijl zijn
geleerde werken – bijna allemaal in het Latijn – grotendeels vergeten zijn. Hij droech onse
smerten is het bekendste gedicht over het lijden en sterven van Christus uit de hele
Nederlandse poëzie.

Data
● 23 februari:
De school gaat om 12.15 uur uit.
● 26 februari t/m 2 maart:
Voorjaarsvakantie
● 3 maart:
Verjaardag Juf Grisnich (groep 5b/6b)
● 7 maart:
Cursus Overblijven
● 13 maart:
Bezinningsmiddag team;
De leerlingen zijn ’s middags vrij.

● 14 maart:
Biddag; de school is dicht.20 maart:
Verjaardag Juf Bouma
● 29 maart:
Studiedag team:
De leerlingen zijn vrij.
● 30 maart t/m 2 april:
Goede Vrijdag / Pasen
● 31 maart:
Verjaardag Juf Grisnich-Noom

Geboren

Zaterdag 20 januari ontvingen we blij
bericht! Bij Juf Maljaars en haar man is een
zoontje geboren, Ruben.
Charlotte en Rosalie zijn maar wát blij met
hun lieve, kleine broertje!
Hartelijk gefeliciteerd!

Ziekenhuis
Maureen Nieuwenhuis moest in het ziekenhuis worden opgenomen en geopereerd aan een
blindedarmontsteking. Gelukkig is ze inmiddels weer thuis. We hopen dat het weer beter met je
gaat Maureen en je snel weer naar school kunt komen!
Afscheid
We namen afscheid van Gideon van Giesbergen, want hij heeft een fijn plekje gevonden op de
Beversluisschool in Gouda. Gideon, we hopen dat het goed mag gaan en wensen je een fijne tijd
toe op jouw nieuwe school!
Personeel
Juf de Jong van groep 1b/2b is al geruime tijde met ziekteverlof. We hopen van harte dat de reintegratie-activiteiten het gewenste effect zullen hebben. Kinderen en collega’s zien uit naar
haar terugkomst, alhoewel we denken dat dit zich nog wel een poosje laat aanzien. De juf heeft
in de achterliggende jaren veel meegemaakt en daarmee (te) veel van zichzelf gevraagd.
Gelukkig hebben de jufs Hulsebosch en Daudey aangegeven dat ze door willen gaan met hun
vervanging in deze groep. Er komt na de voorjaarsvakantie wel een kleine wijziging in de
verdeling van de dagen.
Juf Hulsebosch gaat voor de woensdag weer terug naar ‘haar’ groep 1c. In groep 1b/2b ziet de
verdeling er daarom als volgt uit: ma-di-wo: Juf Daudey; do-vr: Juf Hulsebosch.

Evaluatieochtend TSO
Op 8 februari is er een evaluatiebijeenkomst geweest met de TSO-ouders. Dank aan alle 16
ouders, die hun TSO-taak voor wat betreft de uitleenbibliotheek, de verkeersbrigadiers, het eten
en de pleinwacht wilden bespreken. Het was goed om ervaringen te delen, wederzijds begrip te
krijgen, kritiek te uiten en suggesties te delen. Hiermee kunnen we verbeteringen aanbrengen.
Jammer dat ruim 90 ouders er niet waren.
Contactavonden
De contactavonden voor de groepen 3-8 zijn door vrijwel alle ouders bezocht. Fijn dat u er was!
Wilt u erop letten dat de rapporten, getekend, weer terugkomen?
We zijn benieuwd hoe u het ervaren hebt. We hebben dit jaar immers een experiment. We
schreven erover in de uitnodiging voor de contactavond. Dit jaar brengen we, bij wijze van
experiment, twee rapporten uit, één in februari en één in juni. Dit is gekoppeld aan een
verandering in onze contactmomenten met de ouders.
Na de zogenaamde luistergesprekken in september en de inloopmiddag in oktober is de
contactavond in februari een derde, gepland contactmoment. We informeerden u erover in de
schoolkrant van 2017 en in diverse nieuwsbrieven.
De luistergesprekken zijn overwegend als heel positief ervaren. Ook het moment van déze
contactavond zullen we evalueren. In de schoolkrant in het aanstaande voorjaar hopen we u
opnieuw te informeren over dit experiment en het vervolg. Zeer binnenkort kunt u een minienquête tegemoet zien, waarmee we gericht willen inventariseren hoe u het ervaren hebt.
ZGG
Mevrouw Baartman was tijdens de contactavonden weer aanwezig met haar prachtige
kaartenvoorraad. Ze heeft zoveel verkocht dat ze aan het eind €250,00 kon afdragen ten bate
van de zending. Allemaal hartelijk bedankt!
School-op-Seef
We herinneren u aan de data voor de eerstvolgende School-op-Seef-activiteiten. Voor het
gemak vermelden we onderstaand nogmaals de planning.
Sommige groepen hebben deze week nog een oproep gemaild voor ouderhulp, die we in
voorkomende gevallen graag in uw aandacht aanbevelen.
Datum
19 maart 2018

Tijd
09.00 – 10.00

Groep
1a/2a

Activiteit
Verkeerswandeling

Locatie
Wijk

Voorbereidingen
Klas in groepen verdelen
1 hulpouders per 4-6 kinderen
Allemaal hesjes aan

19 maart 2018

10.00 – 11.00

1b/2b

Verkeerswandeling

Wijk

19 maart 2018

11.00 - 12.00

3a

Verkeerswandeling

Wijk

19 maart 2018

13.15 - 14.15

3b

Verkeerswandeling

Wijk

Klas in groepen verdelen
1 hulpouders per 4-6 kinderen
Allemaal hesjes aan
Klas in groepen verdelen
1 hulpouders per 4-6 kinderen
Allemaal hesjes aan
Klas in groepen verdelen
1 hulpouders per 4-6 kinderen
Allemaal hesjes aan

21 maart 2018

09.00 - 10.00

4a

Verkeerswandeling

Wijk

21 maart 2018

11.00 – 12.00

5a

Verkeersbordenspeurtocht

Wijk

Klas in groepen verdelen
1 hulpouders per 4-6 kinderen
Allemaal hesjes aan
Klas in groepen verdelen
1 hulpouders per 4-6 kinderen
Allemaal hesjes aan

22 maart 2018

09.00 - 10.30

5/6

Educatieve fietsroute

Wijk

22 maart 2018

10.45 - 12.15

6

Educatieve fietsroute

Wijk

22 maart 2018

13.15 - 15.00

7

Verkeersexamen
route oefenen

wijk

Dvd meneer Sanders
leert fietsen

In de klas

19- 23 maart
2018

?

8a en 8b

Klas in groepen verdelen1
hulpouders per 4-6 kinderen
(Allemaal hesjes aan
)Kinderen nemen fiets mee
Klas in groepen verdelen1
hulpouders per 4-6 kinderen
(Allemaal hesjes aan
)Kinderen nemen fiets mee
Klas in groepen verdelen1
hulpouders per 4-6 kinderen
(Allemaal hesjes aan)
Kinderen nemen fiets mee
Op een geschikt moment in deze
week de dvd laten zien en
bespreken

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!
Peuterwenklas De Rakkertjes
Oproep voor invalleidsters
Voor Peuterwenklas De Rakkertjes zijn wij op zoek naar personen die enthousiast zijn om af en
toe in te vallen op dinsdag- en/of donderdagmorgen van 08.30 uur tot 12 uur. Affiniteit met de
leeftijdsgroep 2,5 jaar – 4 jaar is gewenst.
Opgeven kan via info@de-rakkertjes.nl.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Ruth den Breejen, 0252-414233.
Opgave kind
Graag willen wij u vragen uw kind vanaf 1,5 jarige leeftijd op te geven. Dit in verband met de
planning. Wij proberen uw kind tussen 2,5 jaar en 3 jaar te plaatsen.
Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: Deo Volente
GR/EvL

