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Ter bezinning

Kerst 2018
Hij liet ons telkens van genade spreken
door middel van Zijn eigen Godd’lijk Woord.
Zijn goedheid is zo duidelijk gebleken
als Hij het Evangelie ons liet preken.
Maar hebben wíj Zijn stem dan ook gehoord?

Jaarwisseling 2018-2019
Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid,
zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen.
Psalm 90 : 14
Data
● 20 december:
 Kerstfeest kleuters, 19.00 uur
 Groep 1 en 2 ’s middags vrij
● 21 december:
 Groep 1 en 2 vrij
 Groep 3 t/m 8 Kerstfeest
 De school gaat om 12.15 uur uit
● 24 december t/m 4 januari:
Kerstvakantie
● 24 december:
Verjaardag Juf Romijn
● 4 januari:
Verjaardag Juf Groen

● 10 januari:
Informatie-avond Voortgezet Onderwijs
● 13 januari:
Verjaardag Juf van Duijn
● 16 januari:
Ouder- en leerlingavond groep 7,
19.45 uur
● 30 januari:
Koffieochtend, 8.30-10.30 uur
● 30 januari:
Verjaardag Juf Hulsebosch

Geboren
Wat is ze trots! Lisa de Jong (1a) werd grote zus, want bij haar werd een lief, klein zusje
geboren. Ze heet Mara. Jurgen en Matthan van Delden zijn ook heel blij. Bij hen werd een lief
broertje geboren. Hij heet Florian. Allemaal hartelijk gefeliciteerd!
Verdriet
We leven mee met de familie Boogerd. We weten denk allemaal dat Wessel, het broertje van
Myrthe en Jurjen, lange tijd ziek was. Aan de maanden van verwachten, hopen en vrezen kwam
afgelopen zondagnacht een einde. Wat is het groot dat de ouders zich door de Heere gesterkt
mogen weten in deze moeilijke weg. We wensen Myrthe en Jurjen, samen met hun ouders, Oma
Boogerd, Opa en Oma Klop, ooms en tantes, neven en nichten van harte toe dat de Heere in dit
verdriet Zich over hen wil ontfermen. Wij bevelen de familie Boogerd in uw gebed en meeleven
aan.
Contactavonden groep 3 t/m 8
Maandag 18 en dinsdag 19 februari worden er contactavonden gehouden voor de
groepen 3 t/m 8. Bent u op een van deze dagen verhinderd, dan kunt u uw voorkeur doorgeven
aan mw. van Vugt hvanvugt@deakkerlisse.nl tot uiterlijk 31 januari. 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?
Groep 1c
In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de planning voor groep 1c, waarin de jongste
kleuters in de loop van het voorjaar bij leven en welzijn zullen worden geplaatst.
Deze groep start op 9 januari 2019 onder leiding van juf Daudeij.
Woensdagmorgen 9 januari 2019
1 David den Butter
2 Marthe Reijerkerk
* 3 Tabitha Imanse
4 Madelon Rip
5 Enoch Oancea
6 Madeleine Heemskerk
7 Max Hobo
8 Jelle Hoekman
* 9 Thijs vd Beek
* 10 Rebecca Weststrate
Woensdagmorgen 3 april 2019
* 11 Ruben van Dam
* 12 Tamar Hulea
Woensdagmorgen 8 mei 2019
13 Lucas Stolker
14 Mathilde Klop
15 Jaron Verschoor
Woensdagmorgen 22 mei 2019
16 Stef Rip
17 Thom den Breejen
18 Rosalie Maljaars
19 Leah de Gans
20 Jinthe Tuinier
21 Valerie den Breejen

Groep 5
Juf B.J. Grisnich stopt per 1 januari met haar werk in groep 5. Ze heeft besloten op zoek te gaan
naar een andere baan. Afgelopen zaterdag hebben we geadverteerd om deze vacature kenbaar
te maken. We hopen dat er in kan worden voorzien. Voor de korte termijn (tot de
voorjaarsvakantie) hebben we de jufs de Jongh (ma-di-wo) en Romijn (do-vr) bereid gevonden
de leiding van deze groep op zich te nemen.
Ook op deze plaats willen we juf Grisnich hartelijk bedanken voor haar enorme inzet op onze
school. We hopen vooral dat het bijbels onderwijs aan de harten van haar kinderen en haarzelf
gezegend mag zijn. Voor de onbekende toekomst wensen we de juf van harte alle goeds toe.
Informatieavond Voortgezet Onderwijs
Op donderdag 10 januari 2019 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.
Inschrijvingen 2019-2020
Deze week gingen de uitnodigingen de deur uit voor de inschrijving van nieuwe kinderen voor
het volgende cursusjaar. Aan de hand van diverse dooplijsten hebben we een overzicht van
kinderen die in het cursusjaar 2019-2020 vier jaar hopen te worden. Hun ouders kregen een
brief met een inschrijfformulier. We hebben echter niet de illusie dat ons overzicht compleet is.
Het komt nog wel eens voor dat we onverwacht worden verrast met kinderen die niet
ingeschreven zijn, op het moment dat ze 4 worden. Hartelijk welkom, natuurlijk, maar het is
fijner als we het van te voren weten. Daarom vragen we de medewerking van alle ouders om
zich te ‘melden’ als u onverhoopt nog geen brief kreeg.
Jubileum
Woensdag 12 november was het twaalf en een half jaar geleden dat juf Maljaars haar werk bij
ons op school begon. Met een gebakje en een boeket hebben we stilgestaan bij dit jubileum. We
willen de juf van harte feliciteren. De Heere heeft al die jaren gezorgd. We hopen van harte dat
al het werk voor de juf én haar kinderen mag worden gezegend voor de tijd en de eeuwigheid.

Koffieochtend
Woensdag 30 januari, 08.30 uur organiseren we weer een koffieochtend.
U bent van harte welkom! Ontmoeting en gesprek staan centraal; voor ouders onderling, maar
ook voor ouders en school.
● Welke vragen hebben we?
● Wat willen we delen?
● Waar zijn we blij mee?
● Waar zijn we bezorgd over?
Deze keer staat “de Media” op de agenda. We willen o.a. het boekje “Wel slim, niet wijs”
bespreken.
Om 08.30 uur staat de koffie klaar. We proberen om 10.30 uur af te ronden.
Opgeven kan vanaf nu tot en met 25 januari d.m.v. een mailtje naar gromijn@deakkerlisse.nl.
Als u zich opgeeft om te komen, willen we ook graag weten of u gebruik wilt maken van de
crèche, die wij deze koffieochtend voor het eerst organiseren.
De ochtend gaat door bij minimaal 10 opgaven. Voor het voeren van een goed gesprek hanteren
we een maximale groepsgrootte van 20 ouders.
Allen, vaders en/of moeders, hártelijk welkom!
Media-avond ouders en leerlingen groep 7
In de Schoolgids hebt u kunnen lezen dat we op 16 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.
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 16 januari!
Personeel
Juf van Duijn had vanaf de zomer één dag per week ziekteverlof. Dit in verband met de zorgen
romdom het overlijden van haar vader in de afgelopen zomer. Juf Groen had één dag per week
zorgverlof in verband met de zorg voor haar alleenwonende zus. Na de kerstvakantie hopen
beide jufs hun werk weer volledig op te pakken. We wensen hen ook op deze plaats van harte
sterkte in alle onderscheiden omstandigheden.
Sulawesi
De totale opbrengst van het zendingsgeld in
november bedroeg € 1001,17. Dit is inclusief de
opbrengst van de ingeleverde lege flessen. We
hebben dit prachtige bedrag overgemaakt naar het
Deputaatschap Bijzondere Noden Gereformeerde
Gemeenten
met
bestemming
“Noodhulp
aardbevingen Indonesië”. Allemaal hartelijk bedankt!

Het team van “De Akker” wenst u
Gezegende Kerstdagen
en een
Voorspoedig 2019

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

Op verzoek geplaatst

