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Ter bezinning
Afgelopen vrijdag, 24 augustus, hadden we de
openingsbijeenkomst voor dit cursusjaar, samen
met het team en het bestuur. We dachten na over
de gelijkenis van de kleine stad, de grote koning en
de arme wijze man, (Prediker 9).

In het RD (Ons Kerkblad van de hersteld hervormde
gemeenten in de classis Zuid-oost) van afgelopen
zaterdag lazen we een treffend stukje over deze
zelfde strijd:
„De scholen zijn weer begonnen of zullen binnenkort weer beginnen. Wat een voorrecht dat we
onze kinderen christelijk onderwijs kunnen laten volgen! Er is nauwelijks een land in de wereld
waarin dit zelfs door de overheid bekostigd wordt. De kindertijd is zo’n belangrijke fase; daar
wordt de basis gelegd van de opvoeding, zowel in het gezin als in de kerk. Laten we biddend
rondom leerkrachten en ouders staan, die iedere dag weer met hulp van de Heere dit mooie,
maar ook moeilijke werk mogen doen. Onze tijd is vol vragen, verleidingen en onrust. De duivel
zet alles op alles om vooral de jeugd vast te houden en doet tal van lege beloften. En ook als
ouderen zijn we zo genegen naar hem te luisteren en hem te geloven. Hij weet dat hij een
kleine tijd heeft. Voor de duivel is het geen vraag of Jezus leeft en regeert (Jakobus 2:1).
Er is een geestelijke strijd gaande, zowel op het grote wereldtoneel als om ons eigen leven. Een
strijd op leven en dood. Wie zou dan staande blijven en kinderen opvoeden in de vreze des
Heeren? Jochebed mocht, te midden van de vervolging door Farao en zijn knechten, toch Mozes
verbergen en later nog drie jaar lang opvoeden voordat hij zijn intrek moest nemen in het
paleis. En wat hebben die jaren veel uitgewerkt in het leven van Mozes, dat wat hij in zijn
allerjongste jaren gehoord heeft over de dienst van de Heere en de God van Israël. Dat gold ook
een Samuël, die door moeder Hannah onderwezen werd in de dienst van de Heere, voordat hij
naar de tabernakel ging, waar zoveel goddeloosheid was. Bidt voor de kinderen en jongeren van
de gemeente. Mogen ze in uw leven iets zien van hoe goed het is om de Heere te dienen?”

Data
● 25 augustus:
Juf Snoep was jarig
● 1 september:
Remo Fashion; 9.00-12.00 uur
● 7 september:
Verjaardag Juf Nieuwenhuis
● 10 en 11 september:
Luistergesprekken groep 1-8

● 14 september:
Groep 1-4 vrij
● 18 september:
CJG-inloop-spreekuur
● 27 en 28 september:
Najaarsfeesten; de school is gesloten

Geboren
In de zomervakantie werd er bij Noa, Emma en Jurre Verhoeff een lief, klein broertje geboren!
Hij heet Stijn.
Madelien, Antoinize, Corné en Johan Brak kregen ook een lief broertje in de zomervakantie! Hij
heet Geert. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
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.
Hoofdluis is erg besmettelijk en dient grondig aangepakt te worden. Daarom vragen we u, uw
kind(eren) te controleren, dit regelmatig te herhalen en het te melden als er sprake is van
hoofdluis.
Op school handelen we volgens het volgende protocol:
● De eerste melding nemen we voor kennisgeving aan.
● Bij een volgende melding binnen de groep worden de ouders van de betreffende groep
ingelicht.
● Bij groepsoverstijgende meldingen worden alle gezinnen ingelicht.
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 op hoofdluis te controleren en zo nodig
de hoofdluis te bestrijden.
● In geval van een heuse epidemie zullen we over moeten gaan tot andere maatregelen zoals
bijvoorbeeld maandelijkse controle in de hele school, enz.
● Meer informatie vindt u op de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
Luistergesprekken
U kreeg maandag een mail om uw evt. voorkeur voor de luistergesprekken op 11 en 12
september door te geven. Hebt u al gereageerd? Dit kan tot en met donderdag 30 augustus
(vandaag).

Personeel
Zorgen, verdriet en rouw zeggen nooit: ‘het is genoeg’; houden ook geen vakantie. Dat zijn we
dit jaar wel bijzonder gewaar geworden in ons team.
De vader van juf van Duijn was al geruime tijd ernstig ziek en is op 12 augustus overleden. Een
grote lege plaats in het huis en hart van de juf. Met enkele collega’s waren we getuige van een
indrukwekkende begrafenis, op 16 augustus, waar dominee Hogendoorn sprak uit psalm 42:12.
Een bemoedigend woord voor de rouwende familie, die we ook vanaf deze plaats van harte
sterkte en troost van de Heere toewensen.
De alleenwonende zus van juf Groen is eveneens ernstig ziek. Al voor de vakantie had juf Groen
regelmatig zorgverlof. De zorg ín de vakantie was intensief, maar gelukkig mogen de
chemokuren effect hebben, zodat het iets beter mag gaan. Wel zal juf Groen voorlopig op de
donderdagen zorgverlof opnemen. We hebben, de voor de kinderen bekende, juf Verhage bereid
gevonden dit waar te nemen.
We bevelen ook deze juf met haar familie in uw meeleven en voorbede aan. Evenals juf Jol en
juf Stunnenberg, omdat er zorgen zijn om de gezondheid van moeder Verwaal en vader
Stunnenberg.
Met juf de Jong mag het gelukkig goed gaan. Het re-integratieproces verloopt voorspoedig. Ze
werkt nu enkele dagdelen per week zelfstandig in haar groep, waarbij juf Daudeij als
‘achterwacht’ beschikbaar zal zijn. Juf Daudeij is ook de vervangster als juf de Jong er niet is.
Privacy
Het spreekt voor zich dat we zorgvuldig om willen gaan met persoonsgegevens van kinderen,
ouders en teamleden. Hiervoor hebben we een Privacy-handboek samengesteld. Dit is ter
inzage beschikbaar op onze site.
Bij inschrijving beslissen ouders of ze al dan niet akkoord gaan met het gebruik van
beeldmateriaal en/of het vermelden van (adres)gegevens op de site, in de schoolkrant,
nieuwsbrief etc. Het kan zijn dat ouders hierover in de loop van de schoolperiode van gedachten
veranderen. Op élk gewenst moment kunnen ze hun beslissing wijzigen door dit schriftelijk
kenbaar te maken bij de directeur. Naast vermelding hierover in de schoolgids, herinneren we
ouders hier jaarlijks aan in de eerste nieuwsbrief van het cursusjaar.
Fotomateriaal en andere persoonlijke informatie staan op onze site in een beveiligd gedeelte. Dit
is alleen voor ouders toegankelijk en bereikbaar via een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze
wijzigen elk cursusjaar en worden met de ouders gedeeld door middel van een sticker in de kaft
van de jaargids.
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.
Rapporten
Voor de vakantie kregen alle kinderen hun rapport mee. Wilt u het, getekend, weer meegeven
naar school?

Remo Fashion
Zaterdag 1 september, van 9.00 tot 12.00 uur zal Remo Fashion bij ons op school zijn.
Bekijk op hun website het Najaarsmagazine;
https://www.remofashion.nl/catalogus-remo-fashion-najaar-2018/.
Zendingsgeld
In het afgelopen cursusjaar bedroeg de opbrengst voor het zendingsgeld totaal € 3.913,76.
Zoals gebruikelijk hebben we de helft (€ 1.956,88) overgemaakt naar het Deputaatschap
Zending Gereformeerde Gemeenten en komt de andere helft ten goede aan
Evangelisatieactiviteiten-GG (Kinderevangelisatie Lisse: 978,44 en Evangelisatie-AmsterdamSimon de Looier: € 978,44). 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

