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Ter bezinning
Aanstaand weekend starten de Adventsweken.

Advent – Verwachting
Psalm 146:5
Welgelukzalig is hij die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft,
wiens verwachting op den HEERE zijn God is;
Spreuken 23 : 8
Want zekerlijk, er is een beloning; en uw verwachting zal niet afgesneden
worden.
Jeremia 31 : 17
En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE;
want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpale.
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Psalm 39 : 8
En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U.
Psalm 130:5
Ik verwacht den HEERE, mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn woord.
Klaagliederen 3 : 29
Hij steke zijn mond in het stof, zeggende: Misschien is er verwachting.
Lukas 2 : 25
En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en
godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls; en de Heilige Geest was op hem.
Romeinen 8 : 25
Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.
Hebreeen 11 : 10
Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.

Data
Datum

Gebeurtenis

2 december

Inloop groep 4-7 GEANNULEERD!!

6 en 8 december

Contactavonden groep 1-2 en 8

9 december

Verjaardag Juf van Leeuwen-Dieleman

10 december

Verjaardag Juf Reijerkerk-Voshart

12 december

• Verjaardag Mw. van Vugt-Koning
• Verjaardag Juf ’t Lam-Mijnders

14 december

CJG-inloop-spreekuur 08.30 uur

15 december

Verjaardag Juf de Jongh-Midavaine

23 december

• Groep 3-8 - ’s middags Kerstfeest
• Groep 1 en 2 - ’s middags vrij
• Kerstfeest kleuters - 19.00 uur

24 december

Verjaardag Juf Romijn-de Winter

24 december-7 januari

Kerstvakantie

Corona
In verschillende gezinnen zijn zorgen over de gezondheid (geweest). De Heere
heeft ons echter allemaal bewaard en gespaard! We hopen dat deze moeilijke
tijd waarin we leven ons verbinden zal aan de Heere. Na de herfstvakantie is
het aantal coronabesmettingen op school enorm opgelopen. Op dit moment
zijn er tientallen kinderen thuis en 2 collega’s. We doen ons uiterste best om
goed overzicht te houden en nemen bij onduidelijkheid altijd even contact op
met de ouders. Als er van uw kant vragen zijn, bel gerust naar school en zoek
contact met de leerkracht of juf van Leeuwen-Struijk. Nogmaals vragen we u
om alert te zijn!
Ook willen we u vragen om alle ziekmeldingen via de website te doen. We krijgen nu nog regelmatig een
telefoontje, mailtje of appje. Wilt u ook duidelijk omschrijven waarom u uw kind thuishoudt?
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Oudervereniging
Woensdag 17 november hadden we een koffieochtend op de
planning staan. Alles was geregeld: afspraken waren gemaakt, de
uitnodigingen lagen klaar, de kinderopvang was geregeld. We waren
er, zeg maar, klaar voor, maar… i.v.m. Covid moesten we de
ontmoeting annuleren. Heel erg jammer!Ook voor de
Reformatorische Oudervereniging. U bent toch ouder? Bent u al lid?
Weet u wat voor goed werk de ROV doet, in Den Haag, voor de
scholen, voor de ouders?! We hadden Gerdien Lasche uitgenodigd om
ons hierover tijdens de koffieochtend te laten informeren. Maar ook om bij u te informeren: ‘Wat is belangrijk
voor u als ouder?’ Om toch aandacht te vragen voor het nuttige werk van de ROV, voegen we hun flyer bij deze
nieuwsbrief. Aanbevolen!
En … de afspraak met Gerdien Lassche houden we b.l.e.w. tegoed.

Persoonlijk
Zaterdag 13 november ben ik gevallen met de fiets. In het ziekenhuis zijn gekneusde ribben en een
hersenschudding vastgesteld. Het is al met al nog wonderlijk goed afgelopen. Wel ben ik gewaarschuwd goed
de tijd te nemen voor herstel, mede in het licht van de voortschrijdende fysieke achteruitgang in verband met
MSA-c. Die gaat helaas gestaag door en daarvan ondervind ik de consequenties. Dit zal ook consequenties
hebben voor het werk. Samen met het bestuur zoeken we naar een verantwoorde aanpak hiervan. Hartelijk
dank aan allen voor de bijzondere blijken van meeleven en gebed.
Hoe waar zijn de bovenstaande woorden uit psalm 146: Welgelukzalig is hij die den God Jakobs tot zijn Hulp
heeft, wiens verwachting op den HEERE zijn God is.

Van het bestuur
Er zijn de afgelopen weken contacten gelegd met Dirk van Garderen,
die als interim-manager op korte termijn tijd en gelegenheid heeft in te stappen
ter ondersteuning van directietaken op De Akker.
De komende tijd zal er overleg plaatsvinden op welke terreinen de inzet van Dirk nu het meest gewenst is, en
dat zal vervolgens verder worden uitgewerkt. Dirk zal eerst nog lopende werkzaamheden op andere scholen
afronden en daarmee zijn beschikbaarheid voor De Akker opbouwen. Bedoeling is dat vanaf december Dirk al
wel bepaalde taken op zich zal nemen om dat vervolgens vanaf 2022 verder op te bouwen. Te zijner tijd zal Dirk
zichzelf aan u voorstellen, maar we vinden het belangrijk dit in dit stadium al met u te delen.

Zet je licht aan!
We gaan de winter tegemoet en de dagen worden korter.
In deze donkere periode is het dan ook extra belangrijk goed zichtbaar op weg
te gaan. Veel fietsers gaan al verlicht op pad, maar tóch komen we regelmatig
fietsers tegen zónder licht. Hoe gevaarlijk! Vooral bij donker, nat, mistig weer.
Veel voorkomende redenen zijn … kapotte verlichting of een lege batterij.
LAAT JE ZIEN!! ZET JE VERLICHTING AAN EN CONTROLEER DEZE REGELMATIG!
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Vacatures
Graag willen we u informeren over de genomen beslissingen en afloop van de
procedure m.b.t. de vacatures van Kleuterleerkracht en Onderwijsassistent.
Er is tijdens de sollicitatieperiode veel gebeurd…
We mochten diverse gesprekken, overwegingen en beslissingen afronden in
verwondering en dankbaarheid.
•

Mw. Van Vugt heeft per 1 januari haar baan opgezegd vanwege intensieve
mantelzorg voor haar moeder. We betreuren én respecteren haar besluit.

Vacature Kleuterleerkracht
• We ontvingen voor deze vacature 1 solicitatie;
• Deze kandidaat is op gesprek geweest, en …
• is benoemd!
• Echter, deze kandidaat heeft de benoeming niet aanvaard.
In een goed gesprek gaf ze haar motivatie voor het niet aanvaarden van de benoeming als volgt weer:
“Sinds het indienen van mijn sollicitatie bezwaart het me met een gevoel alsof ik m’n huidige school in
de steek laat. Daar heb ik last van, ik durf het toch niet te doen, ondanks de fijn verlopen procedure en
de manier van kleuteronderwijs die mij erg aanspreekt.”
Teleurstellend voor ons; maar we respecteren haar besluit.
We hebben ons beraden op een (alternatieve) invulling van deze vacature. Deze ziet er als volgt uit:
• Juf Daudeij blijft in groep 1b/2b samen met juf Hulsebosch. Er verandert voor deze groep niets.
• De start van groep 1c kan helaas niet doorgaan.
• De 8 oudste kinderen van groep 1c kunnen we in groep 1a plaatsen. Zij komen naar school op dinsdag,
donderdag en vrijdag.
• De 6 jongste kinderen van de oorspronkelijke groep 1c komen op de wachtlijst en starten ná de
zomervakantie in een nieuwe groeigroep. Zij komen dan alle dagen naar school.
• Op dinsdag- en donderdagmorgen krijgt juf de Jong in 1a extra OA-ondersteuning.
We hebben de laatste jaren het voorrecht om met kleine klassen te werken. De tweede helft van dit schooljaar
is hierop nu een uitzondering. We zijn blij wel extra OA-ondersteuning in te kunnen zetten.
Vacature Onderwijsassistent
• We kregen 5 sollicitaties binnen;
• 3 kandidaten zijn op gesprek geweest;
• 3 kandidaten zijn benoemd!
In de OA-vacatures hebben we 3(!) nieuwe collega’s kunnen benoemen
1. Juf van Dalfsen-van Dijk uit Lisse, momenteel werkzaam op De Weerklank in Leiden;
2. Juf Jol-Zwoferink uit Lisserbroek, momenteel werkzaam op de Beversluisschool in Gouda;
3. Juf Modderman-Hoepel uit Hillegom, momenteel werkzaam op de Wijngaard in Barendrecht.
Vooralsnog zijn deze jufs alle 3 voor 2 dagen per week benoemd. Welke dagen dat worden, wordt nog nader
overlegd, evenals de ingangsdatum. We zijn blij met deze benoemingen een stukje uitbreiding te realiseren en
tevens te anticiperen op de diverse taakveranderingen van de OA-ers:
▪
Juf van der Kolk, die het werk van mw. van Vugt gaat overnemen;
▪
Juf van Leeuwen-Dieleman, die met zwangerschapsverlof gaat.
▪
Juf Huismans, die graag maximaal 2 dagen wil werken.
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Vacature Peuterwenklas "De Rakkertjes"
Bij peuterwenklas De Rakkertjes kunnen kinderen van 2,5-4 jaar spelen met
leeftijdsgenootjes en zich op een ongedwongen manier voorbereiden op de
basisschool.
In december dit jaar moeten wij helaas afscheid nemen van een van onze
leidsters. Hiermee ontstaat een vacature voor 1 ochtend in de week. Deze
vacature is voor vrijdagochtend, maar als u alleen op dinsdagochtend kunt,
komen wij ook graag met u in contact. Het betreft een vrijwilligersfunctie
waarvoor u een vrijwilligersbijdrage ontvangt.
Vindt u het leuk om zich in te zetten voor onze kinderen? Neem dan contact
met ons op via onderstaand mailadres!
Hartelijke groet,
Bestuur De Rakkertjes info@de-rakkertjes.nl www.de-rakkertjes.nl

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: Deo Volente
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