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Ter bezinning
Hemelvaartsdag ~ De verhoogde Middelaar
Hoe rijk is’ t als ‘t geloofsoog blikken mag
Op Hem, Die zegenend is opgevaren;
Die als Vorst, de Heere der heerscharen,
Zijn Kerk beschermt en zegent nacht en dag!
Hij, Die zich overgaf tot in de dood,
Verwierf voor al de Zijnen eeuwig leven.
En nu, aan ’s Vadersrechterhand verheven,
Bidt Hij voor alle strijd en nood.
Hij heeft aan ’t Godd’lijk recht volmaakt voldaan.
Ja, nu is God weer met Zijn volk tevreden,
Want Christus droeg hun ongerechtigheden;
Hij heeft als Borg in Gods gericht gestaan.
Hij heeft de schuld van al Zijn volk betaald.
Hij heeft de weg gebaand voor al Gods kind’ren
De ganse hellemacht kan niet verhind’ren,
Dat God de Vader hen in liefd’ onthaalt.
Nóg werkt de Middelaar door Geest en Woord,
nóg roept Hij geest’lijk doden uit hun graven.
Hij schenkt aan wederhorigen Zijn gaven.
Zijn Midd’laarswerk zet Hij gedurig voort.
Hij werkt totdat Zijn schapen, groot en klein
bijeenvergaderd zijn uit alle landen.
Hij trekt hen door Zijn Geest met liefdebanden,
Totdat zij allen in de schaapskooi zijn.
De Heiland brengt Zijn kind’ren allen thuis,
Hoever verdwaald, hoe diep ze zijn gevallen.
Ja, eenmaal zal God alles zijn in allen.
En is de kerk in ’t hemels Vaderhuis
Christien de Priester

Data
● 27 t/m 31 mei:
Hemelvaart
● 2 juni:
Verjaardag Juf Smits
● 3 t/m 6 juni:
Avond-4-daagse
● 4 juni:
CJG-Inloop-Spreekuur

● 10 juni:
Pinksteren
● 11 en 12 juni:
Contactavond groep 1 en 2
● 16 juni:
Verjaardag Meester Romijn
● 24 t/m 28 juni
Groep 1-4 vrij

Geboren
Ze kwam het heel trots vertellen: “Bij ons is een broertje geboren en hij heet Laurens!”
Wat een mooi nieuws, Mathilde van Duijvenvoorde (2b)! Van harte gefeliciteerd!
Centrale eindtoets
Vorige week ontvingen we de uitslag voor de kinderen van groep 8 van de
centrale eindtoets.
De kinderen hebben goed hun best gedaan en waren blij met hun resultaat.
Het schoolgemiddelde laat dit getal zien: 539,7! Afgezet tegen het landelijk
gemiddelde van 535,7 dus óók een mooi resultaat.

Contactavond groep 1 en 2
Dinsdag 11 en woensdag 12 juni worden de contactavonden voor de groepen 1 en 2 gehouden.
Bent u één van deze avonden verhinderd? Dan kunt u dat tot uiterlijk 27 mei doorgeven aan
mw. van Vugt; hvanvugt@deakkerlisse.nl . Wilt u er rekening mee houden dat we slechts een
beperkt aantal voorkeuren kunnen verwerken?
DUBNO - Blokfluiten gezocht voor Oekraïne
Vanuit de christelijke school Premudrist in Dubno (actiedoel 2017) kreeg meester
van Zuijlen de vraag voor tien blokfluiten. Wellicht heeft iemand thuis nog een
blokfluit liggen waar toch niets meer mee gedaan wordt. Dan zou hij die
aanstaande zomer graag meenemen naar Oekraïne zodat het muziekklasje
daar er weer volop gebruik van zou kunnen maken.
Graag inleveren bij meester van Zuijlen. Alvast bedankt! Дякую!
Entreetoets
In de week van 24 t/m 28 juni zal in groep 7 het eerste deel van de entreetoets worden
afgenomen. Het tweede deel volgt in het nieuwe schooljaar (dan groep 8).
Fotograaf
Maandag 13 mei was de fotograaf op school.
Naar aanleiding van evaluatie en gesprek met VandenBergID hebben
we voor een nieuwe fotograaf gekozen: Schoolfoto.nl uit
Noordwijkerhout. De ervaringen van de dag zelf waren positief, maar
het uiteindelijke resultaat is natuurlijk het belangrijkst. We gaan
e.e.a. zorgvuldig evalueren. Uw mening (mail of telefoontje) wordt
hierbij zeer gewaardeerd.

Vandaag zijn de bestelkaarten uitgedeeld aan de kinderen. Onderstaand kunt u zien hoe e.e.a.
in zijn werk gaat.

Hoe werkt het?

Kennismakingsmiddag Driestar College
De leerlingen uit groep 8 die volgend jaar naar het Driestar College in
Leiden hopen te gaan, zijn uitgenodigd om dinsdagmiddag 2 juli kennis
te komen maken met de mentor en de klas. Informatie hierover
ontvangt u van het Driestar College.
De leerlingen die dit betreft krijgen deze middag vrij van school. Na de
lunch, die ze evt. gewoon op school kunnen gebruiken, kunnen ze vertrekken naar Leiden. Hoe,
en met wie ze naar Leiden gaan, is een verantwoordelijkheid van u als ouders.
We wensen hen een fijne middag!
Ouderhulp
U ontving de gele en rode brieven van de ouderraad voor ouderhulp tijdens de
plak-, schoonmaak-, en klusavonden. U hebt misschien gedacht; o, daar heb je
die brieven weer. We hopen ook dat u eraan gedacht hebt om de strookjes in
te vullen en weer mee terug te geven naar school.
Als alle ouders meedoen, is het slechts een fluitje van een cent.
Als weinig ouders meedoen, wordt het onnodig een ‘zware’ klus.
Uw hulp is echt nodig en wordt zéér gewaardeerd! Vele handen maken licht
werk. U vindt de rode en gele brieven ook op de website.
Personeel
● In de vorige nieuwsbrief schreven we u over de benoeming van twee nieuwe collega’s: juf
Ouwehand uit Katwijk en juf Van der Blonk uit Enkhuizen. Momenteel missen we nog één
puzzelstukje in de formatiepuzzel; er loopt nu een sollicitatieprocedure voor een kleuterjuf.
● Juf Grisnich-Noom is tot de zomervakantie met ziekteverlof. Ze is herstellende van een
operatie. We wensen haar van harte sterkte en beterschap. In groep 4a worden haar taken
overgenomen door juf Verhage.
Rapporten
Wilt u eens nakijken of de rapporten, die in februari zijn uitgedeeld, weer terug zijn op school?

Schoolkrant
Vlak voor Pinksteren verschijnt de jaarlijkse schoolkrant. De trouwe nieuwsbrieflezer zal hierin
wat ‘bekend’ nieuws tegenkomen. Door de groepen wordt er in beeld en verhaal teruggekeken
op de kijkavond.
Sportdag
Vrijdag 14 juni wordt de jaarlijkse sportdag voor de groepen 3 t/m 8 gehouden op het sportpark
Ter Specke. Zonder uw hulp kunnen we echter geen sportdag organiseren. Wilt u ons assisteren
bij de spellen of bij de andere activiteiten? Ook broers, zussen, opa’s, oma’s, … zijn van harte
welkom om te komen helpen!
U kunt u opgeven voor de volgende onderdelen:
Groep 3-4
□ 09.30 – 10.40 uur bij een spel- of atletiekonderdeel
□ 11.00 – 12.10 uur bij een spel- of atletiekonderdeel
Groep 5-8
□ 09.30 – 10.40 uur bij een spel- of atletiekonderdeel
□ 11.00 – 12.50 uur bij een spel- of atletiekonderdeel
Groep 3-8
□ 12.10 – 12.45 uur invullen van diploma’s groep 3-4
□ 13.00 – 13.30 uur invullen van diploma’s groep 5-8
Opgeven kan d.m.v. de brief die u 16 mei ontving of via de mail:
vvanzuijlen@deakkerlisse.nl of msmits@deakkerlisse.nl
Vernieuwingen
In de week van 24 juni heeft de onderbouw een aantal extra vrije dagen gepland. De kinderen
van de groepen 1-4 zijn dan niet op school. Een mooie gelegenheid om een aantal
onderhoudsklussen onder handen te nemen:
● De computersystemen uit het computerlokaal worden vervangen, evenals die in de groepen
1, 2 en 3. We hanteren afschrijvingstermijnen van 5 jaar. Voor verder individueel gebruik zijn
deze systemen nog prima geschikt. Daarom worden ze voor een aantrekkelijke prijs
aangeboden aan ouders en andere belangstellenden. Zie de advertentie elders in deze
nieuwsbrief van onze ICT-er, meester Ligtenberg.
● In de lokalen van de groepen 3 en 4 worden de borden vervangen. Ook daar zullen nu digitale
borden worden geïnstalleerd.
● In de lokalen van de kleuters wordt nieuwe vloerbedekking aangebracht. De huidige –zachtevloerbedekking is vanwege de onfrisse uitstraling door de vele vlekken aan vervanging toe.
Het comfort van zachte vloerbedekking is een voordeel, maar de gevoeligheid voor vlekken
een even groot nadeel. Daarom willen we nu eens gaan ervaren hoe harde vloerbedekking
(pvc) ons bevalt. De vlekgevoeligheid is niet meer in het geding. En het comfort? We gaan
het zien!
Vanwege deze werkzaamheden is de grote schoonmaak in de kleuterlokalen vervroegd. De
betreffende ouders kregen reeds bericht met een verzoek om hulp.
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