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Ter bezinning
Kerst 2021
Jesaja 9 : 5
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven …
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
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Jaarwisseling 2021-2022
Lukas 21 : 33
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
Beveel gerust uw wegen
al wat u 't harte deert
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan
Laat Hem besturen, waken
't is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken
dat ge u verwond’ren moet
als Hij, die alle macht heeft
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft
waarom gij thans nog schreit

Data
Datum

Gebeurtenis

23 december

• Kerstfeest groep 1 en 2
• Kerstfeest groep 3 t/m 8

24 december – 7 januari

Kerstvakantie

24 december

Verjaardag Juf Romijn

4 januari

Verjaardag Juf Groen

13 januari

Verjaardag Juf van Duijn

19 januari

Ouderavond groep 7

26 januari

Koffieochtend

30 januari

Verjaardag Juf Hulsebosch

Geboren
In de afgelopen periode werden er 3 baby’s geboren:
• Veerle, het lieve zusje van Melle Pronk
• Lars, een stoere broer voor Luuc en Jim ’t Gilde.
• Thom, een lief broertje voor Joas en Rens Grisnich.
All ema a l va n ha rte ge f eli c i tee r d!

Akkerfeitjes | Nr. 263, december 2021

2

Afscheid
We nemen maandag afscheid van mw. Van Vugt-Koning. We schreven u dat ze vanwege persoonlijke
omstandigheden een punt wil zetten achter het schoolwerk. We respecteren én betreuren dit. Hanneke is een
zeer gewaardeerde collega. Ze verzorgde allerlei administratieve taken en was een vraagbaak bij allerhande
computervraagstukken. Als we ergens mee vastliepen; Hanneke weet raad! Ook voor het bestuur deed ze een
aantal administratieve taken. U begrijpt dus dat we haar node zien gaan.
Hanneke, persoonlijk én met Bas en Marieke, van harte alle goeds en bovenal de zegen van de Heere
toegewenst.

Schoolsluiting
Zoals we u gisteren in een korte mail al vertelden, sluit onze school m.i.v.
dinsdag 21 december. Met dit besluit geven we enerzijds invulling aan het
kabinetsbesluit en anderzijds willen we hiermee gezinnen en werkers in
cruciale beroepen zo veel mogelijk tegemoet komen. Hiermee kunnen we ons
ook op een overzichtelijke wijze voorbereiden op de kerstvieringen en de
afronding van het jaar.
We zette e.e.a. voor alle duidelijkheid nog even op een rijtje:
• Maandag is de laatste schooldag, met onder meer de kerstvieringen (zie onder ‘Kerstvieringen’)
• Dinsdag t/m donderdag zijn de leerlingen vrij, zonder thuiswerk. Er is noodopvang mogelijk. (Zie onder
‘Noodopvang’)
• Vrijdag is de school dicht. Dat was in het vakantierooster al een vakantiedag. Er is die dag geen
noodopvang.
Wij vinden het natuurlijk ook jammer dat de school eerder moet sluiten. In het licht van de ontwikkelingen
snappen we dat ertoe besloten is. We hopen dat deze maatregelen gezegend worden en mogen leiden tot een
verdere beteugeling van het virus. Binnen de schoolgemeenschap denken wij een gestage daling van het aantal
positieve meldingen waar te nemen. We hopen van harte maandag 10 januari weer te mogen starten.

Interim-directeur
In de vorige nieuwbrief vertelden we (persoonlijk en vanuit het bestuur) over mijn afnemende gezondheid en
de consequenties daarvan voor het werk. Samen met het bestuur zochten we naar een verantwoorde aanpak
hiervan. Er zijn de afgelopen weken contacten gelegd met Dirk van Garderen, die als interim-manager
begonnen is ter ondersteuning van directietaken op De Akker. Hij stelt zich onderstaand aan u voor:
Beste ouders en verzorgers,
De komende maanden mag ik op De Akker aan de slag gaan als interim-directeur.
Graag wil ik mezelf eerst kort voorstellen.
Mijn vrouw en ik wonen met ons gezin in Nijbroek en zijn aangesloten zijn bij de
Gereformeerde Gemeente van Terwolde-De Vecht. We hebben zeven kinderen en twee
kleinkinderen.
In 1995 startte ik als leerkracht op de basisschool. Een drietal jaren heb ik als
kerndocent LWOO gewerkt in het voortgezet onderwijs. Vanaf 2008 mag ik
leidinggeven in het onderwijs. In de achterliggende jaren heb ik dat mogen doen in het
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reformatorisch en openbaar basisonderwijs, in het speciaal onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Op dit
moment vervul ik een interim-opdracht op de locatie Revius van het Wartburg College te Rotterdam en de
locatie van het Van Lodenstein College in Barneveld.
Ik hoop dat ik kan bijdragen aan het voortgaande proces op de school en zo doende dienstbaar mag zijn aan het
onderwijs van uw kind.
Hartelijke groet,
D. (Dirk) van Garderen
Dirk heeft vanaf december bepaalde taken op zich genomen. Hij zal eerst nog lopende werkzaamheden op
andere scholen afronden om vervolgens zijn werkzaamheden voor De Akker vanaf januari 2022 verder op te
bouwen. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen daarmee mijn aanwezigheid en beschikbaarheid afnemen.
We zullen proberen u daarover zo adequaat mogelijk te informeren.

Kerstvieringen
Maandag 20 december hopen we met de groepen 1-2 en 3 t/m 8 de
Kerstvieringen te houden.
Kerstviering met de groepen 1 en 2
• We houden de viering ‘s morgens in het speellokaal, alleen met de
kinderen, zonder ouders.
• We maken een videopname van de viering die Juf Sollie in de loop van
volgende week beschikbaar stelt aan alle kleuterouders d.m.v. een link.
U kunt dan op een eigen gekozen moment de kerstviering met de kleuters terugkijken.
• De kinderen krijgen van school een traktatie. Een pauzesnack is dus niet nodig.
• Deze dag gelden de gewone schooltijden.
Kerstviering met de groepen 3 tot en met 8
• We beginnen om 13.00 uur.
• We houden de viering ’s middags in de Salemkerk, alleen met de kinderen, zonder ouders.
De viering wordt niet uitgezonden en/of opgenomen. Dit is conform ons beleid dat we de kerstviering
voor de groepen 3-8 altijd met de kinderen vieren. We houden de viering niet zoals gebruikelijk in de
gemeenschapsruimte, maar in de kerk zodat we het sámenzijn met inachtneming van de regels in de
ruime kerk kunnen realiseren. Hartelijk dank aan de kerkenraad en kosters voor het bieden van deze
gelegenheid.
• Enkele praktische zaken in verband hiermee:
▪ We hebben schoolintern de zaken op een rijtje gezet v.w.b. gaan en komen, te gebruiken ingangen,
zitplaatsen e.d.
▪ Omdat de viering om 13.00 uur al begint, zijn de tijden van de lunchpauze aangepast. De leerlingen
van de groepen 3 t/m 8 eten die dag ALLEMAAL op school zonder overblijfstrip.
• De kinderen krijgen maandagmorgen van school een traktatie. Een pauzesnack is dus niet nodig.
• Het eventueel brengen en halen van kinderen kan op de gebruikelijke tijden bij de school! Zo voorkomen
we drukte bij de kerk.
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Noodopvang
Het basisonderwijs is dicht in de week voor de kerstvakantie. Onze school is gesloten
van dinsdag 21 t/m donderdag 23 december. Die dagen is er noodopvang voor
kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en
voor kinderen in een kwetsbare positie. Het dringende advies van de
Rijksoverheid aan ouders/verzorgers is om kinderen zoveel mogelijk in de
gezinsbubbel te houden gedurende de week voor kerst. Zie ook de informatie
over noodopvang en cruciale beroepen op de site van de Rijksoverheid.

Noodopvang is beschikbaar voor:
• Kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep.
Heeft 1 ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal beroep? Dan krijgt u het verzoek om zoveel mogelijk
zélf de kinderen op te vangen. Als het echt niet lukt de kinderen zelf op te vangen, kan er een beroep
worden gedaan op de noodopvang.
• Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
Belangrijk!
• De regelgeving rondom snottebellen, klachten e.d. blijven van kracht. Zie hiervoor het kopje
‘Thuisblijven of naar school’ in ons document ‘Covid-19 – De richtlijnen op een rij…’ op onze website.
• De noodopvang is beschikbaar binnen de gebruikelijke schooltijden (het vakantierooster blijft van kracht).
• We vragen ouders de geldende maatregelen voor het brengen/halen van de kinderen in acht te nemen.
• De kinderen komen via de hoofdingang, waar ze worden opgevangen door de conciërge.
• Zodra een ouder klaar is met werken, worden de kinderen opgehaald om de opvangkrachten te ontlasten.
Wilt u gebruik maken van deze regeling?
• Neem dan tijdens de schooltijden telefonisch contact op met Edith van Leeuwen
(0252-413099 of 06-30504085).
• Dan horen wij dit graag zo vroeg mogelijk.

Welkom
Na de kerstvakantie verwelkomen we drie nieuwe collega’s als onderwijsassistente:
• Juf van Dalfsen-van Dijk uit Lisse, momenteel werkzaam op De Weerklank in Leiden;
• Juf Jol-Zwoferink uit Lisserbroek, momenteel werkzaam op de Beversluisschool in Gouda;
• Juf Modderman-Hoepel uit Hillegom, momenteel werkzaam op de Wijngaard in Barendrecht.
We wensen dat jullie een goede tijd tegemoet gaan op De Akker en je je snel thuisvoelt in ons team. Bovenal
dat jullie werk met en voor de kinderen gezegend mag worden voor de kinderen én jezelf.
We wensen ook Juf van der Kolk sterkte en succes bij haar nieuwe taken ter vervanging van mw. van Vugt.

Het team van De Akker wenst alle kinderen en ouders een fijne Kerstvakantie,
Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar!

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: Deo Volente. GR
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