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Ter bezinning
De vakantie is voorbij. Dankbaar mogen we vaststellen (voor zover wij weten) dat we allemaal (ouders,
kinderen en leerkrachten) gespaard zijn. Dat we met z’n allen weer aan het werk kúnnen en mógen.
Vrijdagvond openden we (team en bestuur) met bezinning en meditatie het cursusjaar 2021-2022.
Mattheus 13 zette ons stil bij de gelijkenis van het zaad. Petrus zet in zijn zendbrief (hfdst. 1:23) het
onvergankelijke zaad tegenover vergankelijk zaad (Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad maar uit
onvergankelijke zaad, door het levende en eeuwigblijvende Woord van God.).
Dat vergankelijke zaad zijn wij. Wij zijn vergankelijke mensen: álles gaat voorbij en er is maar één ding dat blijft,
zegt Petrus: het Woord van God! Wat een troost als je mag weten uit dat zaad wederom geboren te zijn. Wat
een troost voor onze kinderen. Niets en niemand kan verhinderen dat de Heere ook in 2021 doorgaat met dat
werk. Hij heeft het immers Zelf beloofd. Hij zal Zijn waarheid nimmer krenken.
Ín dat alles hebben wij (ouders en leerkrachten) een opdracht: ZAAIEN! Wat een taak, wat een opdracht, wat
een verantwoordelijkheid.
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Stel op den HEER in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
Verlustig u met blijdschap in den HEER;
Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen,
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'.
We spreken de wens uit dat ons werk gezegend mag worden en ten goede mag zijn voor het onderwijs aan
onze kinderen. Bovenal dat het alles dienstbaar gesteld mag worden aan hun zielenheil en de uitbreiding van
Gods Koninkrijk tot eer van Zíjn Naam.

Data
Datum

Gebeurtenis

25 augustus

Juf Snoep was jarig

12 september

Verjaardag Meester van Leeuwen

13 en 14 september

Luistergesprekken

28 september

CJG-inloop-spreekuur, 8.30-9.00 uur

30 september/1 oktober

Najaarsfeesten; de school is gesloten

Verdriet
We leven mee in het verdriet wat kwam in het gezin Brouwer-vd Kolk. Hun blijde verwachting veranderde
abrupt in een pijnlijke zekerheid: Laura is in de moederschoot overleden. Zo moesten deze verdrietige vader en
moeder hun kleine kindje afstaan. We bevelen Marianne, Frank, Martha en Thijs in uw gebed en meeleven aan.

Geboren
We leven mee in de blijdschap van het gezin van juf Maljaars-den Breejen.
Daar werd Sarah geboren. Van harte gefeliciteerd.
Er kwam ook blijdschap in het gezin Van der Zwan. Jeftha kreeg er een lief
broertje bij: Micha. Hartelijk gefeliciteerd.

Corona
In de nieuwsbrief van juli schreven we u over de verruiming van de Corona-maatregelen. Naar aanleiding van
de kabinetsmededelingen op 13 augustus (stap voor stap: 1308 – 2009 – 0111) zijn de protocollen voor het
basisonderwijs per 18 augustus geactualiseerd. Het kabinet heeft besloten om de richtlijnen in het primair
onderwijs vrijwel niet te veranderen. De scholen beginnen het nieuwe schooljaar nagenoeg op dezelfde manier
als ze voor de vakantie het schooljaar zijn geëindigd. De meeste maatregelen van vóór de zomer worden
doorgetrokken.
Voorzichtigheid blijft geboden! Wat worden de gevolgen van het onvermijdelijke reizen in de zomervakantie?
Hoe zal het gaan als het kouder wordt? Hoe gaan het ziekteverloop en de besmettingscijfers zich ontwikkelen?
We hebben onze keuzes zodanig gemaakt dat, mocht de regelgeving daar aanleiding voor geven, we
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betrekkelijk eenvoudig kunnen terug- of doorschakelen. We bewegen nu voorzichtig mee, maar houden zo de
mogelijkheid tot noodzakelijk terugschakelen gemakkelijk realiseerbaar. Pas als (definitief) blijkt dat de
voorgestelde aanpassingen per 20 september en 1 november door kunnen gaan, zullen we grotere stappen
zetten richting het oorspronkelijke beleid.
We geven u nu (zoals toegezegd) een overzicht van de afspraken.
• We handhaven de gescheiden in/uitgangen. Dit is gekoppeld aan de diverse lokalen. Dat is niet veranderd,
maar omdat de meeste kinderen in een ander lokaal starten, wordt het voor hén wel anders. We zetten het
hieronder nog even op een rijtje.
Groep
1a
1b/2b
2a
3a
3b/4b
4a
5a
5b
6a
7a
6b/7b
8a

Leerkracht
Juf de Jong
Juf Hulsebosch
Juf van Haaften
Juf van Duijn
Juf van der Blonk
Juf Groen
Juf Verschoof
Juf Nieuwenhuis
Meester van Wijngaarden
Meester van Leeuwen
Meester van Zuijlen
Meester Ligtenberg

Ingang
Personeelskamer
Kleuterplein
Kleuterplein
Groep 3 plein
Groep 3 plein
Zij-ingang, schoolhuis
Zij-ingang, schoolhuis
Hoofdingang
Nooduitgang; achterzijde
Hoofdingang
Eigen lokaaldeur
Hoofdingang

• We handhaven de haal- en brengmanieren.
o Alleen op de eerste schooldag (a.s. maandag- eenmalig dus kunnen ouders de kinderen ín de klas
brengen.
▪ Hierin willen we meebewegen met de versoepelingen. Het is voor sommige kinderen best spannend
om weer voor het eerst naar school te gaan > “Mama brengt mij in de klas”.
▪ We vragen nadrukkelijk uw medewerking om hiervoor óók de gescheiden ingangen te gebruiken. We
willen het “verkeer dóór de school” beperken en zodoende rekening houden met de 1,5m regel.
Houdt u s.v.p aandacht met de diverse afzettingen.
▪ We staan bij deze inloop slechts één ouder per kind toe.
• We handhaven het continurooster.
o Alle kinderen eten zonder strip op school;
o De lunchpauze duurt 3 kwartier;
o De kinderen eten o.l.v. de eigen leerkracht;
o De TSO-ouders helpen ons de eerste 2 à 3 weken bij de pleinwacht volgens het rooster op de website.
!!! Echter, om sámen de lasten te dragen, doen we hierbij niet alleen een beroep op onze TSO-ouders,
maar vragen we álle ouders hieraan mee te werken. U ontvangt hiervoor binnenkort een oproep.
• We handhaven de schooltijden.
o Ochtendschooltijd 08.30 – 12.15 uur;
o Speelkwartier
10.30 – 10.45 uur;
o Lunchpauze
12.15 – 13.00 uur;
o Middagschooltijd
13.00 – 14.30 uur;
o Op woensdag eindigt de school om 12.30 uur.
• We wijzen u tenslotte op de meer algemene regels. Voor actuele quarantaine-, test- en thuisblijfregels
verwijzen we u naar de beslisboom op onze site.
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Luistergesprekken
• Op 13 en 14 september vinden de luistergesprekken plaats. Als u een strikte voorkeur hebt voor één van
deze data, geef dit dan per omgaande door aan mw. van Vugt, hvanvugt@deakkerlisse.nl. Dit kan t/m
uiterlijk dinsdag 31 augustus. Voorkeuren die na deze datum binnenkomen, worden niet meer verwerkt.
Wilt u er rekening mee houden dat het aantal te verwerken voorkeuren beperkt is.
• Let op:
o voor de groepen 1 en 2 wordt alleen een gesprek ingepland als u dat wilt (ook dát geeft u aan bij mw.
Van Vugt);
o voor de groepen 3-8 wordt op voorhand voor ieder(e) kind/ouder een gesprek ingepland.
Waarom dit onderscheid?
o Door het halen en brengen is er bij de kleuters als vanzelf al gelegenheid voor dagelijks contact tussen
leerkracht en ouder;
o Voor deze groepen organiseren we twee keer per jaar een contactavond.
o Als ouders (1-2) toch behoefte hebben aan een luistergesprek, kan dat. We inventariseren dit bij deze!
o In de groepen 3-8 kennen we die dagelijkse contactmomenten niet, dus is zo’n luister- en
kennismakingsmoment des te belangrijker. Voor deze ouders inventariseren we niet. We hopen en
verwachten gewoon dat u daarvoor allemaal komt.
!! We hopen dat u snel reageert, dan kunnen we op tijd met de planning beginnen. Als u niet reageert,
plannen we u niet in. Schroom niet om uw vragen te uiten.

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
Voor de zomervakantie kregen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. Graag ontvangen we ze weer op
school. Wilt u ze, getekend, aan uw kind(eren) meegeven?
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TSO
We hanteren i.v.m. de Corona-maatregelen voorlopig het continurooster, waardoor alle kinderen op school
eten zonder overblijfstrip.
De TSO-ouders helpen ons de eerste 2 à 3 weken bij de pleinwacht volgens het rooster op de website.
!!! Echter, om sámen de lasten te dragen, doen we hierbij niet alleen een beroep op onze TSO-ouders, maar
vragen we álle ouders hieraan mee te werken. U ontvangt hiervoor binnenkort een oproep.

Vacature
Eén van onze interieurverzorgsters, Mw. Joyce Mijnders, gaat na jarenlange trouwe dienst stoppen met haar
werk bij ons. Dit zal rond de herfstvakantie zijn. Wie gaat haar opvolgen? Zie hiervoor de advertentie aan het
einde van deze nieuwsbrief.

Verkiezingen Ouderraad
In de eerste week van dit schooljaar ontvangt u een brief m.b.t. de verkiezingen voor de Ouderraad.

Wijziging schoolgids
Het vaste telefoonnummer van familie van der Zwan is vervallen. Zij zijn te bereiken via het volgende
telefoonnummer: 06-41892929.

Zendingsgeld
Het afgelopen schooljaar is er € 2.574,15 ontvangen aan zendingsgeld.
Dit bedrag is als volgt verdeeld en naar de betreffende instanties overgemaakt.
• ZGG
1.287,07
• Evangelisatie GG Lisse
643,54
• Evangelisatiepost GG ‘Bij Simon de Looier’
643,54
Jongens en meisjes, ouders, heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Ook het komende cursusjaar zal het zendingsgeld op dinsdag worden ingezameld. Geven/sparen jullie mee?

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: Deo Volente
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VACATURE
Mevrouw Mijnders-van Duijvenbode gaat stoppen.
Daarom zijn we op zoek naar een

Interieurverzorgster
Wat bieden we?
•
•
•
•

Een dienstverband van 4,5 uur per week, verdeeld over twee dagen:
3,5 uur op maandagavond en 1 uur in nader overleg.
De vacature ontstaat rond 1 oktober 2021.
Samenwerking in een klein, gezellig team.
Het salaris wordt vastgesteld volgens de daarvoor geldende regels.

Taakinhoud
•

Schoonhouden van de school.

Wat vragen we?
•
•

Volledige inzet voor de school.
Behorend tot de reformatorische gezindte.

Belangstelling?
•

Bel of mail vóór 11 september naar dhr. G. Romijn, directeur van de school.
Tel. 0252–413099 / gromijn@deakkerlisse.nl.
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