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- Kerkhervorming - Jozua 4
Wat zijn deze stenen?
Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven.

Maarten Luther over ‘Onderwijs de jeugd’
Diezelfde jeugd legt God ons in de schoot. Het is Gods opdracht
dat we haar onderwijzen, zodat ze God gaat vrezen, zoals in psalm 78 zo ernstig wordt bevolen. En om de jeugd
goed te kunnen opvoeden, doet God de wereld nog goed, groeit er koren en is er vrede in het land. Want als
het om de oude dwazen ging, dan zou God de zon en de maan niet laten schijnen en ook geen korreltje op het
land laten groeien. Dat dit echter toch gebeurt, doet Hij, zodat de lieve jeugd gevoed en opgevoed kan worden
en naar Zijn Koninkrijk gebracht kan worden, want ze kan zichzelf niet regeren. Aan ons, oudere mensen
beveelt Hij daarom de jeugd niet te ergeren of te verleiden, opdat ze God belijden en van hun doop niet
afvallen, maar straks ook anderen in de vreze Gods en in eerbaarheid kunnen opvoeden.
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Data
Datum

Gebeurtenis

3 november

Dankdag, de school is gesloten

7 november

Verjaardag Juf Maljaars

15 november

Verjaardag Juf Weststrate

16 november

Verjaardag Juf van Haaften

17 november

Koffieochtend; 8.30 – ROV mw. Gerdien Lassche

23 november

Verjaardag Meester van Zuijlen

25 november

Verjaardag Juf Verschoof

26 november

Groep 1-4 vrij

27 november

Verjaardag Juf Jol

Geboren
In de afgelopen periode werden er drie meisjes geboren!
•
Jaël, een lief klein meisje erbij voor Daniël, Rosa en Loïs Buurman;
•
Hanna, het lieve zusje van de grote broers Hidde, Laurens en Florian Klop;
•
en Tess, een lief, klein klein zusje voor Roos Hoogendoorn.
A l lem a a l va n ha rt e gef e li c i t ee r d!

Hoofdluis
Het nieuwe schooljaar is alweer goed op weg. De kinderen zitten weer gezellig
bij elkaar n.a.v. de Corona-versoepelingen, waardoor er meer kans is op
hoofdluisbesmettingen.
Op school handelen we volgens het volgende protocol:
1. De eerste melding nemen we voor kennisgeving aan.
2. Bij een volgende melding binnen de groep worden de ouders van de
betreffende groep ingelicht.
3. Bij groepsoverstijgende meldingen worden alle gezinnen ingelicht.
4. In geval van een heuse epidemie zullen we over moeten gaan tot andere maatregelen zoals
bijvoorbeeld maandelijkse controle in de hele school, enz.
We doen een dringend beroep op u als ouders, meldingen uiterst serieus te nemen en alles te doen wat in uw
vermogen ligt om op hoofdluis te controleren en zo nodig deze te bestrijden.
Meer informatie over hoofdluis vindt u hier, op de website van het RIVM.
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Leesprikkel
Omdat we het lezen door de leerlingen willen stimuleren krijgen vandaag alle oudsten
de “Leesprikkel” mee. Dit is een folder van Uitgeverij Den Hertog, waarin allerlei
nieuwe boeken aan bod komen. Ook vertellen kinderen wat ze van de nieuwe boeken
vinden, kan er meegedaan worden aan een puzzel- of kleurwedstrijd en is er een leuke
aanbieding van twee actieboeken.
Kortom, genoeg prikkels om aan het lezen te slaan! Veel plezier!

Stagiaires
In de vorige nieuwsbrief meldden we u al dat Annemarie Haasnoot haar SAM-stage is gestart bij ons op school.
De SAM-studie houdt in dat zij haar studie combineert met wekelijkse stage-activiteiten. Annemarie is
aanwezig op donderdag en vrijdag in groep 3a bij Juf van Duijn.
Volgende week verwelkomen wij de volgende stagiaires op onze school:
• Eline bij de Vaate, PABO-1-studente, in groep 3b/4b,
• Annemarie van der Meij, PABO-2-studente, in groep 5a,
• Marie-Nelle Leeuwenburgh, PABO-2-studente, in groep 5b.
Allemaal van harte welkom en een fijne tijd gewenst bij ons op school!

Te koop
Machine type:
Panasonic Workio
DP-1520/1820

€ 50,Ons oude kopieerapparaat is te koop!
• Zwart-wit
• Inclusief 1 nieuwe toner
• Exclusief onderhoudscontract
• Interesse? Neem contact op met meester Brak
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TSO – Tussenschoolse Opvang
In verband met diverse zwangerschapsverloven zijn we op zoek naar
vervanging voor de pleinwacht op het:
• Groep-3-plein donderdag 4-11, 25-11, 16-12 en 20-01
• Kleuterplein
maandag 29-11, 20-12, 24-01, 14-02
Als u meewerkt aan de TSO is het beleid TSO voor u van toepassing. Dit houdt in dat
u de periode van het verlof (16 weken) vrijgesteld wordt van betaling voor het overblijven van uw kind(eren).
Wie helpt?
U kunt zich opgeven bij juf van Leeuwen, evanleeuwen@deakkerlisse.nl We zien uit naar vervangers!

Vacatures
•

•
•
•

In de vacature voor interieurverzorgster die ontstond door het vertrek van Joyce Mijnders is per
1 november benoemd: Corrie van Vugt-Boudewijn. Tijdens de reguliere maandagse werkavond op
25 oktober namen we afscheid van Joyce en verwelkomden we Corrie.
Voor de OA- functie kregen we vijf sollicitaties binnen.
Voor de leerkrachtfunctie kregen we tot nu toe geen sollicitaties binnen.
De sollicitatieprocedure wordt op 2 november vervolgd met gesprekken.

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: Deo Volente
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