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Ter bezinning
2 september gingen de schooldeuren weer open. Dankbaar mochten we opmerken dat alle
kinderen én hun ouders in de vakantie geen verdrietige of ernstige dingen zijn overkomen.
Voorwaar geen vanzelfsprekende zaak, als we letten op ingrijpende dingen die dichtbij en ver
weg gebeurd zijn.
Voor de cursus 2019-2020 hopen we op een goed schooljaar waarin we onder beding van de
zegen van de Heere met de ouders schouder aan schouder mogen staan om samen het goede
met en voor de kinderen te zoeken.
In de jaaropening lazen we psalm 145. Wat een mooie psalm is dat. David roemt de Heere over
Zijn grootheid, Zijn heerlijkheid, Zijn mogendheid en Zijn vreselijke daden, alsook Zijn
goedheid, gerechtigheid en barmhartigheid, ook van Zijn eeuwig Koninkrijk en Zijn
goedgunstigheid van Zijn zorg over allen, vooral over degenen die Hem aanroepen en vrezen.
Deze psalm wordt niet voor niets weleens de leraarspsalm genoemd: Goed spreken van de
Heere; dat is waartoe we (ouders én teamleden) dagelijks worden opgeroepen. Mag het zijn uit
de schat van ons eigen hart!

Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven.
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven.
Psalm 145

Data
 25 augustus:
Juf Snoep was jarig
 7 september:
Juf Nieuwenhuis was jarig
 2 oktober:
Verjaardag Juf Tromp
 23 oktober:
Verjaardag Juf Sollie

 26 en 27 september:
Najaarsfeesten
 8 oktober:
Koffieochtend, 08.30 uur
 21 t/m 25 oktober:
Herfstvakantie
 31 oktober:
Inloop groep 4-8

Geboren
Vlak voor de zomervakantie werd er bji Dave en Levi Reijerkerk een lief, klein broertje geboren.
Hij heet Seth. Hartelijk gefeliciteerd!

In de vakantie werd bij ontvingen we een blij bericht! Juf
van Leeuwen-Dieleman en haar man ontvingen een
zoontje; een lief broertje voor Anna. Ze noemen hem
Lucas. Van harte gefeliciteerd!

Koffieochtend
Op dinsdag 8 oktober organiseren we weer een zogenoemde koffieochtend. Om half negen bent
u welkom. Ontmoeting en gesprek staan centraal. Onderling als ouders onder elkaar, maar ook
als ouders met school.
 Welke vragen hebben we?
 Wat willen we delen?
 Waar zijn we blij mee?
 Waar zijn we bezorgd over?
Wat kan het nuttig zijn om van elkaar te weten “wat er speelt”.
De inloop is vrij. De kleinere kinderen worden ‘opgevangen’ in
de crèche in het speellokaal. Er komen interessante
onderwerpen aan bod en natuurlijk is er alle ruimte voor uw
inbreng. Heeft u een onderwerp in gedachten waarover u het
graag eens wilt hebben? Geef het aan ons door!
Hartelijk welkom! We zien uit naar uw komst!

Najaarsfeesten
De komende weken worden de najaarsfeesten in Lisse gehouden. Daar worden we als school in
het dorpscentrum op een indringende en onrustige manier mee geconfronteerd.
De school is slecht bereikbaar. Het is heel onrustig, veel verkeer, opbouwen van markt- en
kermiskramen. Dit alles heeft impact op de kinderen en komt het werk niet ten goede. We doen

een beroep op alle ouders om bij het halen en brengen extra alert te zijn in verband met de
veiligheid.
We maken u erop attent dat het parkeerterrein naast de school, het zgn. Heemskerkterrein,
moeilijk bereikbaar en zelfs afgesloten zal zijn. We handhaven de gebruikelijke ingangen.
Concreet verandert er aan het halen en brengen van de kinderen daarmee niets. Maar u moet er
wel goed op letten dat het lastig zal zijn om een parkeerplekje te vinden. We willen u heel
dringend vragen hierbij geen overlast te bezorgen en de veiligheid er niet onder te laten lijden.
Maandag 23 september mogen alle kinderen overblijven zonder overblijfstrip in verband met de
drukte van de jaarmarkt. Om te voorkomen dat de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 in de
grote stroom van mensen ‘zoek raken’, vragen we u hen deze week op te halen in de klas.
Donderdag 26 en vrijdag 27 september is de school gesloten.
Open Monumentendag
Zaterdag 14 september was het een drukke dag in de school.
Het was Open Monumentendag onder het thema “Plekken
van plezier”. Ons schoolgebouw heeft een
monumentenstatus en we kregen het verzoek ook open te
zijn. Het was een prachtige dag met ruim 300 bezoekers.
Oud-leerlingen vonden het mooi om weer eens in hun school
te zijn na soms wel 50-60 (!) jaar. Vele Lissers die de school
alleen van buiten kennen, namen de gelegenheid te baat om
nu eens áchter de voordeur te kunnen kijken.

Een bloemlezing uit de opgeschreven reacties: Wat een mooie school; wat veel ruimte; ik wist
niet dat er zo’n moderne school achter die oude gevel zit; wat een mooie pleinen; wat schoon;
wat netjes!
Bijzonder dank aan Robin, Maureen, Jaël, Zoya, Floore, Madeleine, Dave, Luuk, Jurian, Arco,
Ruben en Sjors uit groep 8 die als heuse ambassadeurs van de school de bezoekers enthousiast
hebben rondgeleid en het verhaal over hún school konden vertellen.
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.
Rapporten
Alle leerlingen hebben voor de zomervakantie hun rapport mee naar huis gekregen. Nu
verzamelen we ze graag weer op school. Wilt u het rapport, getekend, weer meegeven?
Stagiaire
Vanaf donderdag 19 september start Lisanne de Leede haar stage op onze school. Zij is SAMstudent aan de Pabo en volgt het eerste leerjaar. De SAM-studie houdt in dat ze haar studie
wekelijks combineert met stage-activiteiten, gedurende het hele jaar. Lisanne zal elke
donderdag en vrijdag op school zijn en start in groep 4b/5b.
Verkiezingen MR en Ouderraad
Deze week ontving u een tweetal brieven. Eén m.b.t. de verkiezingen voor de MR en
één m.b.t. de verkiezingen voor de Ouderraad. Graag ontvangen we uw stem vóór
respectievelijk 20 en 24 september. U kunt de brieven in (laten) leveren bij de
leerkracht van uw kind. Dank alvast!
Zendingsgeld
Ook in het schooljaar 2018-2019 haalden we iedere dinsdagmorgen zendingsgeld op. De totale
opbrengst was: € 3.157,81.
Hiervan is de helft (€ 1.578,91) overgemaakt naar Zending Gereformeerde Gemeenten.
De andere helft is verdeeld en overgemaakt naar:
Evangelisatiepost “Bij Simon de Looijer” te Amsterdam (€ 789,45) en
Kinderevangelisatie Gereformeerde Gemeente te Lisse (€ 789,45).
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
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