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Ter bezinning
De smartphone is voor velen met hun leven verweven.
In een tweetal kerkbodes lazen we de afgelopen tijd onderstaand gedicht. We geven het graag aan u
door. We kijken ermee in onze eigen spiegel én in die van onze opvoeding.
Als mijn smartphone mijn Bijbel was, hoe is dan mijn leven?
Dan zou ik ’s morgens eerst uit mijn Bijbel lezen,
Dan zou mijn Bijbel altijd in mijn zak wezen,
Dan zou ik naar huis gaan als ik mijn Bijbel was vergeten,
Dan zou ik mijn Bijbel raadplegen als ik iets niet zou weten,
Dan zou ik berichten uit mijn Bijbel ontvangen,
Dan zou ik niet meer zo aan mijn smartphone hangen,
Dan zou ik heel veel van mijn tijd niet verloren laten gaan,
Dan zou ik heel anders in deze wereld staan,
Dan zou de ernst van de dood en de eeuwigheid meer wegen,
Dan zou ik al die roepstemmen niet zomaar wegvegen,
Dan zou de Bijbel, Gods Woord, mijn richtsnoer zijn,
Dan zou mijn leven als van een vreemdeling zijn.

Data
● 22 februari:
de school gaat om 12.15 uur uit
● 25 februari t/m 1 maart:
Voorjaarsvakantie
● 7 maart:
Ouderavond “Geen gedoe!”
● 8 maart:
Verjaardag Juf den Butter (1a)

● 13 maart:
Biddag, de school is gesloten
● 20 maart:
Verjaardag Juf Bouma
● 29 maart:
Groep 1-4 vrij
● 31 maart:
Juf Grisnich-Noom

Geboren
In de vorige nieuwsbrief vergaten we belangrijk nieuws te vermelden. Bij Kim, Hielke, Lars en
Jelle Hoekman werd een lief, klein zusje geboren. Ze noemen haar Lieke. Van harte
gefeliciteerd!

Verdriet
We leven mee in de rouw en het verdriet van de familie Westerman van wie hun driejarig
zoontje, Huib, dinsdag is overleden. Huib is het broertje van Luuk (gr. 7b), Boaz (gr. 6b), Hidde
(gr. 5), Jelle (gr. 3b) en Guus (gr. 1a).
Een diep ingrijpend gebeuren voor het gezin, ook voor de groepen en de school.
Er is gelegenheid tot condoleren vrijdagavond 22 februari van 19.00 – 20.30 uur in het
Verenigingsgebouw van de Salemkerk, Crocussenstraat 2A te Lisse.
De rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van Huib zal plaatsvinden in de Salemkerk op
zaterdag 23 februari om 11.00 uur.
Van harte bevelen we Alex en Hilde met hun kinderen Luuk, Boaz, Hidde, Jelle en Guus aan in
uw voorbede en meeleven. We wensen hen toe dat ze mogen ervaren, wat we lezen in
Psalm 13 vers 5:
Maar, in dit smartelijk verdriet,
Mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet;
Neen, 't zal zich in Uw heil verblijden.
Ik zal den HEER mijn lofzang wijden,
Die mij genadig bijstand biedt.
Hadassa
Op dinsdag 22 januari vergaderden de dames van Hadassa met het schoolbestuur in de school.
De opbrengst van de verkoping op 31 oktober werd overhandigd. Onze voorzitter mocht
€ 4.250,00 in ontvangst nemen; een prachtig bedrag! Samen met de opbrengst uit 2017 zal dit
worden aangewend voor de vernieuwing van de berging voor het speelgoed op het kleuterplein,
inclusief het speelgoed. Hartelijk bedankt, Hadassa!
Koffieochtend
10 april is er weer een koffieochtend.
Naar aanleiding van de geringe opgave voor 30 januari hebben we ervoor gekozen het voor de
volgende koffieochtend op een andere manier ‘aan te vliegen’. Deze keer is er een vrije inloop,
dus opgave is niet nodig. We hebben ook geen specifiek onderwerp.
Waar gaan we het over hebben? Dat mag u dan zeggen: over de school, over het onderwijs,
over de opvoeding. Waar zit u mee? Waar hebt u vragen over? We gaan met elkaar in gesprek.
De kleinere kinderen worden ‘opgevangen’ in de crèche in het speellokaal.
Personeel
 Deze week nemen we afscheid van juf van Voorden in groep 1a. In verband met haar
zwangerschap heeft ze een baan dichter bij huis gezocht en gevonden. Ze kreeg een
benoeming aan basisschool de Lelie in Driebruggen. De voor deze vacature geopende
sollicitatieprocedure heeft helaas niet kunnen leiden tot een benoeming. Drie jufs willen tot de
zomervakantie meewerken. Dat zijn de jufs den Butter-den Hartog (ma) Zippro-Muilwijk
(di/vr) en Hulsebosch-Segers(wo/do).
We zijn ons terdege bewust dat dit qua 3 jufs voor 1 groep een zorg is. Vrijdagmorgen
15 februari hebben we een koffie-uurtje belegd om dit met de ouders van groep 1a te
bespreken. Waardering en dank aan deze invaljufs, die zich spontaan beschikbaar hebben
gesteld om ons te helpen in deze zorg.
 Na de voorjaarsvakantie stopt juf Romijn met haar werk in groep 5. Ze gaat zich weer geheel
richten op groep 8. Juf ’t Lam-Mijnders hoopt het over te nemen, zij het dat de dagen anders

verdeeld zijn. Juf de Jongh: ma-wo-vr; Juf ‘t Lam: di-do. Het is de bedoeling dat dit tot de
zomervakantie zo voortduurt.
 Op zaterdag 9 maart start er opnieuw een sollicitatieprocedure om te kunnen voorzien in deze
twee vacatures. We bevelen deze zorg ook bij de ouders in uw gebed en meeleven aan.
 In relatie tot deze vacatures én in verband met de tekorten in het onderwijs in algemene zin
is er in de bestuursvergadering een commissie samengesteld die zich gaat bezinnen op Akkeraantrekkelijke-emolumenten rond het thema “boeien en binden van personeel”.
Ouderavond - Geen gedoe!
We schreven er u al eerder over: Op 7 maart organiseren we een ouderavond. Deze week
ontving u hiervoor een uitnodiging.
Komt u ook? Denkt u mee? Leeft u mee?
Alle ouders zijn hartelijk welkom! Zie ook www.deakkerlisse.nl.
Planning
We vragen uw aandacht voor de laatste bladzijde uit de school- en jaargids, waar de vakanties
en belangrijke data vermeld staan.
Jaarlijks hebben we vijf keer vóór elke vakantie op vrijdagmiddag vrij. Dit hebben we zo gepland
op veler verzoek i.v.m. het tijdig kunnen bereiken van eventuele vakantiebestemmingen. In het
vakantierooster wordt dit weergegeven met behulp van een sterretje.
De oplettende lezer heeft kunnen zien dat dit sterretje dit jaar ontbreekt bij de meivakantie. Dit
is, omdat op 26 april in Lisse de Koningsspelen worden georganiseerd.
De groepen 1-4 hebben deze dag alleen s morgens activiteiten i.v.m. Koningsdag. ’s Middags
zijn ze, zoals elke vrijdagmiddag, vrij!
De groepen 5-8 hebben tussen 12.30 en 14.00 uur spelletjes op het sportterrein. Zij zijn een
uur eerder uit dan gewoonlijk, omdat ze op Koningsdag in de middagpauze ‘doorgaan’.
U ziet in het overzicht wél een sterretje staan bij de week die we met hemelvaart vrij zijn. Dit is
dit jaar een extra week, zodat we de middag die we bij Koningsdag ‘inleveren’, kunnen besteden
voor deze extra week.
School op Seef
In de week van 18 maart worden er praktische verkeerslessen georganiseerd. Ouderhulp daarbij
wordt erg gewaardeerd en is onmisbaar. U kreeg daarover al een brief. Dank voor uw opgave.
Voor de groepen 5 en 7 kunnen we nog wat hulp gebruiken.
Voor groep 5 hebben we van 10.00 – 11.00 nog twee ouders nodig.
Voor groep 7 zijn we nog op zoek naar 5 ouders tussen 13.15-15.00 uur. Dit wordt extra
aanbevolen, omdat we de route gaan fietsen voor het praktisch verkeersexamen.
U kunt zich via de mail opgeven bij de ouderraad: acvanvugt@solcon.nl.

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

